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N:o i.

Tankar

om
flickors ostadighet.

Alla willja Cloris åga,

Hennes dygd jämt loford får;

Men hwari den wäl består,

Säg, Min Skönhet, törs jag fråga.

Fägring är ju ingen dygd,

Men där Dygd och Skiönhet blandas,

Där blott rena hiertan andas

I sin egen sällhets bygd.

Menar Hon, mitt Ädla Smycke,

Att i ett frisseradt hår

All Er täckhet just består.

Nej här felas allt för mycke.

Af ett smalt och hårtspändt lif

Cloris ju sin fägring hämtar

Stor sak fast hon dödligt flämtar

Under alt sitt tidsefördrif

.



Uti rara skiöna tyger,

I Juwelers glänts och prål,

Tror sig Philis nådt sitt mål,

Nät hon efter moden flyger.

Gullur och sin Tabatiere

Kan en Nymph nu ej umbära,

Sen hon lyckligt hunnit lära,

Att det just nu modet är.

Fram för alt så måst Corneter

Hela tråssen föllja åt.

Ach ! hwad mer än yncklig låt,

Om ej Far och mor tillåter

Lilla Dåckan dessa Diur,

Som så skiönt och tappert bläncka,

Och så mycken fägnad skäncka

Åt wår wärda Jungfru-bur.

Eau d
}

lavende} och skiönhets droppar,

Pourpourie i blancka glas,

Med hwad mera slask och fnas,

För de läckra Jungfru kroppar.

Speglar måste dock med skiäl

Jämt i Cabinetet wara,

Att de tydligt kunna swara,

Om allt kläder Cloris wäl.



Ty uti de blancka glasen

Ser en Skiönhet sig ej mätt;

Där bör jämkas på allt sätt

Chardonersen och Carcasen,

Ach! tänk hwad för härlig sak.

Cloris sig med skiäl beklagar,

Om man ej, som Hon behagar,

Finner uti lappri smak.

Än fins flere bagateller
;

Ringar, som pour Vamitie

Flickor åt hwarandra gie,

När de om sin wänskap gnälla

I så många söta ord,

Fast de käckt hwaran förtala,

Och som Tuppar ymsom gala

Wid et rågadt Caffe-bord.

Det tycks wäl rätt undligt wara,

Att du Caffe i din graf

Ej lagt af din wandrings staf

;

Men hur will man det förswara?

Långsen släcktes ju ditt Hus,

Blott din aska man nu bränner,

Det är luckten, som man känner

Ifrån alla Caffe hus.



Cajje, ach du ädla wätska

!

Cloris i sitt tidsfördrif

Alldrig kunde hafwa lif

,

Feck hon ej sin tunga läska,

När hon under anlets swett

Hela staden reformerar,

Och om all ting raisonerar,

Fast ibland med litet wett.

Men hur lär man mig betala,

Som i en så skärper ton

Nalkat mig til Nymphers tron?

Dock lär ifren snart afswala,

Om hon wid sin Clavsymbol

Sig blott litet nedersätter,

Spelar, siunger amouretter,

Så blir snart den sorgen all.

Det otroligt sinnet lättar

Under hennes hushålds ok,

Läsa i en rolig bok,

Som så lifligt allt berättar

Om en Drottning och en Prins,

Hur en Astrild dem uptände;

Det är början, det är ände,

Mer af boken man ej mins.



Än ges flere tidsfördrifwer,

Läsa Raton och Rosette,

Spela Vombre, quinze, trisette,

Till dess börsen tomer blifwer:

Det för I ris är ej stort,

Blott hon friska pengar hade,

Alldrig hon på hjertat lade,

Hwaruti de slöstes bort.

Fara ut jämt på Visiter

Ge par plåtar för en wagn,

Hemma giöra aldrig gagn,

Ach hwad härliga meriter \

Cloris på sin Fru Mor brår:

Begge äro flycktigt sinte,

Begge giöra de ock inte,

Mer än jämt wid spegeln står.

Så i tal, och så i kläder,

Är wårt wärda Qwinno-kön.

Den hålls nu för mindre skiön,

Som ej lika fiålligt qväder

Om sin kunskap uti alt.

Cloris sig för Statsman prisar

Då des lilla wett knapt spisar

Skillja hafra ifrån malt.



Hwar fins nu för tiden mera

Gamla ärbarheten rätt,

För war ju en Flicka nätt,

Fast hon sig ej utstoffera

Med Saloppe, Etui och Frese,

Knä-förkläde, Girandoller,

Par-a-plui och par-a-soller

Med hwad mera biäffs och fiäs.

Så nöts dagen ut till ända.

Hwad wår Cloris nu wäl giordt,

Har man ej så noga spordt.

Nu lär hon sig sacktlig wända
I sin säng så hiertligt trött,

Ostörd hwila må hon röna:

Så god natt, min lilla Skiöna

!

Blif i ro och sof nu sött.

Nit om Gud och dygder rena,

Stadigt sinne, altid nögd,

Skild från werldsens falska frögd,

Lefwa tyst i ro allena,

Ädelt wett i ädel siäl

Ögon utaf mildhet rika,

Dygd och skiönhets glänts tillika,

Det en Iris pryder wäl.



Oförtruten flit och möda
Uti hushålds giöromål,

När en Cloris i sitt prål

Sig i nöjen jämt will göda,

Plär Calista i beswär

Natt och dag sit hus bewaka,

Brygga, spinna, sy och baka,

Med hwad mer som Könet klär.

Hur' nu Damon sig bemödat,

Att sitt hierta dela få

En af Venris döttrar små,

Som allt flycktigt wäsend dödat,

Har han alldrig kunnat nådt

Annat, än en flycktig Anda;

Men med den will han ej blanda

Sina rena nöjens lått.
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N:o 2.

God dag sade Sidenström, god dag herr Secter,

Jag kommer så dristigt, förlåt mig jag ber,

Fallerall. . . .

Jag kommer så dristigt, förlåt mig jag ber.

Här springer och löper båd' Blomberg och jag,

Från morgon till quällen, hvar endaste dag. Fall. ... :
1

1

:

Hur är det, hur blir det? vi rå nu ej mer,

På stunden till Gillstu'n min goda Secter. Fall. ... :||:

Vi ha nu från Slotts-kansli resolution

Ta Herren med möbler uti possesion. Fall. ... :||:

Ack! Sidenström lilla, hvad är det då åt

Ack! håll nu till godo Herr Blomberg en plåt. Fall. ... :||

Vid lif och vid heder, och himlen vet bäst

Att allt hvad jag äger, är blott en brun väst. Fall. ... :||

En korgsäng, en trästol och tofflor ett par,

Är alla de möbler jag stackare har. Fall. ... :||:



Jag tjenar min Konung uti Revision,

Tre hundrade daler är all min pension. Fall. . .

Jag skulle väl lemna min läppiga rock

Men då har jag intet att skyla min kropp. Fall.

Har Herren ej mera att vända därtill?

Vi måste ha fyllnad gå huru det vill. Fall. . . .

Min värja hon kostar mig blanka fem piéce,

Den vill jag ej mista för hela ert fjäs. Fall. . . .

Vi måste ha värjan samt hatten också

Ni kommer på Gillstu'n för resten ändå. Fall

Jag lofvar Herr Blomberg att af mitt quartal,

Betala interesse och fullt capital. Fall. ... :||:

Jag tror Er ej mera, min gode Secter,

Ni ljuger så husen må sjunka tvärt ner. Fall. . .

Jag är utan skryt, i pennan så käck

Så näsan och naglar är fulla med bläck. Fall. .

Här hjelper ej pennan, ej bläck eller prat

Gör slut uppå saken, det måste ske snart. Fall.
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Ack! Sidenström lilla, ack! vänta ännu

Kom till mig i morgon precis klockan sju. Fall. ... :||:

Nej Herre, här gäller ej rim och raison

Fort skrifvare på Gillstu'n, marsch utan pardon.

Fall....:||:

Fort trasorna på dig, på Gillstu'n på stund.

Du har väl förtjent det din arga fyllhund

Fallerall. . .

.

Du har väl förtjent det, din arga fyllhund.

[Avskr 1763/66]
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N:o 3 .

Ack ! hvad för lust och nöje köpes här i staden

Hvem är ej som våga vill tre plåtar på Maskraden?

vara klädd i chauve sourie och dansa med de stora

Komma se'n för Slotts Cancellie och skämmas som en

hora.

Tänk hvilken ängslig tid i denna verlden vore

För Herr Crispin Wäxelcours som sitter på Contoret

Om han ej om quällen sig på redoutten fick movera

Och uti Nouvelle Angloise en Domino lovera.

Här lärs den ädla konst att tåla väl sin nästa

Peppas döttrar svansa här i bredd med sjelfva Vesta

Herrn och Drengen svinga om tillsammans för en lyra

Och Matronan under masken gläds af ungdoms yra.

Här är en glädje plats för unga fru Dorilla

Ej vill hon en enda quäll sitt rendevous förspilla

Hon och Pantin råkas här, men hennes gamla maka
Ligger hemma länge nog at fjädrar af sig skaka.

Tack vare den som först var upphof till Maskraden

Han bör stå bland Beaux Esprits den främste uti raden

Fordna verlden var ett nöt med sina gamla stoliar

Visste ej at roa sig som våra unga fjollar.

[Senast 1763]



N:o4-

Du liufva carnaval,

Du lindrar sorg och qual

Med pukor och trumpeter börja vi vår bal;

Släck facklor, ljus och bloss,

Mån' någon känner oss?

Kom Petter klockan sex igen med vår carosse.

Ack otroligt,

Alltför roligt,

Bon soir Madame,
Hör god vänner, stig ur vägen släpp oss fram.

Beau Masque, comment vous va?

Jo, assez bien la la,

Jag är så trött min söta Masque, mår intet bra.

Ah! ma foi j'enrage,

Finns här ej å la glace

Och mandelmjölk med mera godt i vårt kalas?

Ack otroligt,

Alltför roligt,

Bon la chaine, la chaine

!

Aj Beau Masque, jag har så ondt i mina knän.
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Där ingen Iris är,

Är lifvet ett besvär,

Ibland oss tror jag ingen är som nekat lär;

Vår verld är en maskrad,

Där mången synes glad,

Men gråter under masquen, kom min vän slå vad.

Ack otroligt,

Alltför roligt,

Bon soir ami

Gubbar här sku vi nu hela natten bli.

Beau Masque je vous connois,

Ni talar som ett fä

Förlåt mig det min söta masque säg intet det.

Jag är i quäll så glad

På denna masquerade

Fastän mitt hufvud och min kropp är nog målade

Ack otroligt,

Alltför roligt,

Bon soir Mon Frére

Kors jag tror att du din knäfvel ock är här.

Nå! se det fägnar mig,

Beau Masque jag känner dig

Hvar' från så. dags min söta du, så sorgelig?

Ack jo mitt hjerta hör,

Minsann en stor malheur

Min söta Masque, gif eau d'lavande jag rättnu dör.

2 — Ungdoms dikter



Ack otroligt,

Alltför roligt,

Bon soir Seigneur

Ack min Skönhet! Je suis votre serviteur

Jag fruktar jag blir sjuk,

En masque med stoppad buk

Aj aj så den ser ut som fan i lockperuk,

Ack, hör hvad sorl och stim,

Se juden Ephraim,

Den gamla gubben går här nu med kärleksrim

Ack otroligt,

Alltför roligt,

Bon soir ami,

Tänk att masqueraden skall nu slutad bli.

Jag ser en masque så snäll,

Jag skrifver M och L
Lef Skönhet lilla länge nöjd och glad och säll.

Jag suckar och jag ber,

Allt hvad som fägnar Er

Mitt hjerta önskar ömt, gif himmel ändå mer!

Ack otroligt,

Alltför roligt,

Bon soir Ma Belle

Hur mår hon Min Skönhet säg, i denna quäll?

En masque jag ser igen,

Jag skrifver å jo men,

Ett H: må alltid väl och nöjd min täcka vän.
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Jag är minsann så matt,

Jon Blund han har mig fatt,

Jag önskar Er allt godt och bjuder Er god natt.

Ack otroligt,

Alltför roligt,

Bon soir Ma Soeur

Himlen vet, att jag Er vän i döden dör.

La masquerade fini,

Hvar får jag ' gen de tri

Som jag följt hit? Ack svårt lär bli att nu dem si.

Tänk här så äro de,

Jag måste hjertligt le,

När jag ser såd'na dumma nöt och stackare.

Ack otroligt,

Alltför roligt,

Petter min carosse

!

Hvarför är ej lyktan med att lysa oss?

En sådan masquerade,

Kan göra en målade,

Ehuru man i början tyckes gräsligt glad.

Adieu nu all vår ro,

Kom stilla tysta bo,

Jag tycker huru nu min säng skall kännas god.

Ack eländigt

Och obändigt,

Tacka vill jag hem

!

Där kan man nu hvila hvar uttröttad lem.

[Senast 1763]



N:o 5 .

Isterhaka, väldig buk

Sammets-rock och lockperuk

Stinner pung och präktig lycka

Spansker rör och gyldne krycka

Lappri lappri mina herrar lappri.

Röd i synen frodigt hull

Stora skepp och tunnor guld

Hufvudbry en stund på dagen

Sedan värk i hals och magen
Lappri lappri mina herrar lappri.

Klockan elfva ungefär

Vakna trumpen sur och tvär

Post och växlar länge läsa

Ärligt folk för ro skuld snäsa

Lappri lappri mina herrar lappri.



Röda toffsar vackert spann

Drängar som stå på hvarann

Åka ut migrain att glömma
För en vän till fots sig gömma
Lappri lappri mina herrar lappri.

Hus och gårdar, feta kök

Alltid utur skorsten rök

Stinna kockar, gny och buller

Klang av kittlar och kastruller

Lustigt lustigt mina herrar lustigt.

Granna salar kostlig mat

Hvita bord och silfver-fat

Spisa liksom potentater

Dricka vin och dömma stater

Riktigt riktigt mina herrar riktigt.

Marmor-golf och gyldne tak

Cabinetter och förmak

Punsch och bischoff uti bålar

Hjertat fullt med bara nålar

Lappri lappri mina herrar lappri.



Höra ängslan suck och rop

Af en arm och nödställd hop

Bön och tårar intet gälla

När champagne-korkar smälla

Hurtigt hurtigt mina herrar hurtigt.

Tapper uppsyn, ingen skam

Herre öfver Amsterdam

Men när något börjar ana

Ta bestört en pris Havana

Ängsligt ängsligt mina herrar ängsligt.

Chapeau bas och pungen klar

Litet högmod ännu quar:

Ge förslag till landets nytta

Äntlig stupa kullerbytta

Slutet slutet, mina herrar slutet.

[Avskr 1764]
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N:o6.

En gång såg jag en nådig fru vid en spegel

Köra mig uppå dörr'n och stänga sin regel

Och en tärna med en kam petit petschen

Ganska varsamt träda fram par amitien

Hvita händer som vända, vrida en fläta

Jaga bort de många små som där äta

Diademen redes till petit petschen

Står på ända som en sill par amitien

Stora flor uti breda tofsar man hafver

Våra damer på hufvud bära prestafver

Stundom hvita såsom gäss petit petschen

Stundom som en lik-process par amitien

Chirandollerne uti örat ge buller

Klinga liksom messings-fat och kastruller

Hvita handskar och fingervärk petit petschen

Silkes-strumpor och blaggarns-särk par amitien.

[Avskr 1764]
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N:o 7.

Skåda sin morgon, sitt öga gnugga glad

;

Vakna vid sitt caffe, vid sitt the och chocolad

Gäspa, läspa, sjunga, sucka, slumra ibland,

I en liten chanonais med rosenröda band.

Spritta i sömnen och se sin sista dom;

Drömma om S:t Brita, Astrild, Turken, Hin och Rom:
Ändtlig i sin lilla morgon-alteration,

Ta mixtura simplex, piller, pulfver, emulsion.

Vända och vrida den alt för matta kropp,

Åter gäspa, läspa, ändtlig stiga varsamt opp

;

Göra något annat smått och kjortelen se'n på,

Önska blott att denna dagen kund' till ända gå.

Mot klockan elfva då trippa om så lätt

I en liten puderskjorta dansa menuett

;

Ta en knyppeldyna, elT en smörgås till slut,

Göra så sin morgonbön och ge en örfil ut.



Sitta se'n sött och så täck uti en vrå,

Slå sig uppå kjorteln, se på uret då och då;

Ändtlig ledsna vid allt nöje, suck och besvär:

Sjunga med en sorgsen röst : Aimable mon berger.

Nu Tyska klockorna ringa, Gud ske lof

,

Tiden lider, skönhet lilla in i din alcov

;

Snör på roberonden, hör stekvändaren går;

Lilla vän, i middagsklockan ringer man och slår.

Öppna ditt fönster och ställ dig där, jag ber,

Ifrån torget går nu hem så mången secreter;

Nig och le min söta nu för Damon din vän

;

Chapeau bas och hvita ben, se Damon lefver än.

Maten är färdig och klockan slår nu tu,

Klimpar uti soppan, stek, färsk fisk och skön ragout

;

Vin och vatten, flott och dricka, håll och så sting:

Ack den sköna dör, ack hjelper här då ingen ting.

L'eau d'lavend flaskor och snörbandet opp,

En guds ängel har ett fat, en annan har en kopp

;

Ändtlig svimmar en, så dånar där ock en ann,

Bäst det är, den bleka svärmen åter dansa kan.



Caffe med grädda, solfjädrarna de gå;

Fliss och prat, och diademer uppå ända stå:

Sockerbröd och squaller, pomerantsskal, förtal

;

Ack mitt öra och mitt hjerta lida båda qual.

Nu tändas ljusen och korten blandas om;

Sluta dansen skönhet lilla och till spelet kom

:

Lyckan på två sjuka händer ej just så trifs,

Hela speleverket se'n åt hin och döden gifs.

Sängen här bäddas och lampan tändes opp;

Nu mitt öga sett de skönas hela lefnads-lopp

:

Klockan slår i staden just tre quart uppå ett;

Himlen vare lof , som mig ej någon maka gett.

[Avskr 1764]
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N:o8.

Melodi: Trulls som gifte bort sin

Danska kungen till mig sade

Se här har du Köpenhamn
Om jag blott din fästmö hade

Och fick sofva i dess famn

Nej sad' jag till danska kungen

Jag tar aldrig Köpenhamn
Hvarken kronan eller pungen

Jag tar hellre Cloris famn.

Ingen dödlig uppå jorden

Uppå vatten eller land

Ingen själ i hela Norden

Hamburg eller Hernösand

Ingen själ uti Marseille

Madagascar, Hottentott

Öregrund elP Söder Tellje

Skall oss nånsin skillja åt.

[Avskr senast 1 766

sannol. före 1765]



N:og.

Melodi: När vi vid våra tidsfördrif

Diana jagten väntar dig

Kom spänn din båga snart

Se ! hjorten hur han bröstar sig

Och trotsar pilens fart

Den rädda haren litar blott

På föttrens snabba lopp

Men när han hör ett enda skott

Så dör han i sitt hopp.

Kom skogens djur och gifven er

På nåd och onåd nu

Här ges ej något fånquarter

Men alla dödas sku

Diana sjelf på fältet är

Och hunden färdig står

Här laddas nu vårt mordgevär

Får se hvem skottet får.
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Bäst foglen i sin lätta flygt

Kring luftens rymder far

Och tror sig lefva sällt och tryggt

Han döden hos sig har

Här vinglar örnen i sin pragt

Med tjädren sakta kull

Si så är vår Dianas magt

Hon tar båd' hår och hull.

[Avskr senast 1766

sannol. före 1765]
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N:o 10.

Melodi: Menuette

Consistorium hielp En flicka

wördige Fäder tagen mig an

wärdes Edert bistånd mig skicka

lät mig få skiljas ifrån min man
ach ! mitt hierta

för stor smärta

sig ey längre qwälja kan

twy twy den stunden

jag blef bunden

Consistorium gif mig en ann.

Ack! de första twenne månar

ack ! Consistorium det war för sött

utaf ängslan snart jag dånar

nu är min man båd ledsen ock trött

Han ey mera

plär så raillera

längsen nu hans hierta brann.

twy twy den stunden

jag blef bunden

Consistorium gif mig en ann.
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Man wet första fierndehls-åhret

plär ju wår Kärlek låga så warm
men min Man han läkte ey såret

ock mina tårar wäckte hans harm

det blir min wilja

jag will mig skilja

Hiertat jag gifwit en bättre än han

twy twy den stunden

jag blef bunden

Consistorium gif mig en ann.

Klapp och famntag jag nu saknar

och mycket annat som hans fru

och om jag frågar när jag waknar

ack! hierta lilla ack hur mår du?

Han då gäspar

Ler och läspar

ger sin fru då och då en swår chican

twy twy den stunden

jag blef bunden

Consistorium gif mig en ann.

[Avskr 1764]



N:o ii.

God afton min Fru Pastorska

Tjenarinna, min Herr Caplan

Gif mig tobak af den norska

Gif mig pipor från stan

Ja ja min Herr Magister

Tjenarinna, jag ber

Tenarinna, sitt ner.

Jag är så tårstig min Fru Pastorska

Brännvins supen är så dyr

Och tobaken den norska

Gör att jag rätt nu spyr

Fy fy min Herr Magister

Tjenarinna, jag ber

Tjenarinna, sitt ner.

Godt öl och fler kamrater

Några supar Aqua vit

Kom kättare renegater

Kom bussar, kommen hit

Godt humeur min Herr Magister

Tjenarinna, jag ber

Tjenarinna, sitt ner.
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I morgon min fru var redo

Jag preses vara skall

Och ämnet volente Deo
Skall handla om ett fall

Gäck gäck min Herr Magister

Tjenarinna, jag ber

Tjenarinna, sitt ner.

Lybske korfvar och Brunnsviks mumma
Öl i ämbar och stora krus

Courage min lilla gumma
Lät mig ta din lilla mus
Alltför gärna min Herr Magister

Tjenarinna, jag ber

Tjenarinna, sitt ner.

Paulus han predika

Och Titus han drack

Drick vänner nu all' tillika

Fru Pastorska haf stor tack

Tack tack min Herr Magister

Tjenarinna, jag ber

Tjenarinna, sitt ner.

[Avskr 1 764/1 767]

3 — Ungdoms dikter



N:o 12.

Skogens Gud lät röra Eder

Hör min matta klagesång

Se uti mitt hjerta neder

Märk dess sveda, qual och tvång

Tirsis, Tirsis jag är bunden

Tirsis, Tirsis denna stunden

Bådar mig en olycks-dag.

Denna ek där jag nu hvilar

Och begråter dig min vän

Har oss skylt mot vädrets ilar

Våra nöjen mins jag än

Tirsis, Tirsis jag nu saknar

Tirsis, Tirsis mer ej vaknar

Skogens Gud ack ! trösta mig.

Svåra qual som jag måst lida

Skulle jag dock se den dag

Att min Tirsis vid min sida

Tar det sista andedrag

Tirsis hvilar från all möda
Och jag längtar till de döda

Skogens Gud ack ! hör min bön.
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Vädrets fläkt från denna stranden

Ofta roat dig och mig

Här mins jag de första banden

Till vår vänskap redde sig

Mina suckar till dig ila

Sorgsna lamben kring mig hvila

Tills jag med min Tirsis dör.

Så farväl, I gröna lunder

Du min hjord mitt tidsfördrif

Alltför få bli mina stunder

Gudamakt tag bort mitt lif

Tirsis kommer aldrig åter

Hjertat svider, ögat gråter

Ja jag med min Tirsis dör.

[Avskr 1765]



N:o 13.

Hvar skall jag födan taga

Jag fattig secreter?

Jag har ju ock en maga
Som andra menskjor fler

Jag hungrar och jag fryser

Jag ruskar min peruk

Fast röda kappan lyser

Så värker dock min buk.

Min taskbok ligger stilla

Jag tror han ej är till

Min messingsvärja lilla

Är pantsatt för en sill

Briljanten på mitt finger

Är redan fan i våld

Till Norge snart jag springer

Så är jag i behåll.

Med sammetsväst och fransar

Briljanten på min sko

Jag för en Cloris dansar

I månsken på Norrbro

Jag plär af hjerpar skryta

Af orrar och fasan

Fast jag plär i en gryta

Få doppa flott i sta'n.



Det ruskar och det kliar

Uppå min gamla kropp

Canalje om du biar

Skall jag dig äta opp

I mina documenter

Så många många grå

Dock stor sak det ej rantar

De äro dock så små.

Nu har jag gift mig arma

Min hustrus profession

Är baka våfflor varma

Och sälja öl vid bron

Jag chapeau bas dock blänker

Med krusad lockperuk

Fast ölet stundom skänker

På torg och våffelbruk.

Så råkas gamla vänner

En hyrkusk då och då

Fru Plåten mig ock känner

De mig i rocken få

:

Betala kära Herre

Gif vackert myntet nu

!

Jag svarar då : Ty värre

Skrif vackert upp min Fru.



Så gör man complimenter

När björnarna vill dra

Men dessa malcontenter

De ta oss chapeau bas

O ! Skrifvare så göder

Hvar är din rock och väst

Ditt vackra siden-foder?

lam consumatum est.

[Avskr 1765]



N:o 14.

Brunblåa bölja

Värdes du dölja

I ditt djup ett hjerta

Som så brinner

Men ej finner

Bot för all sin smärta

Brusande vågor

Släck mina plågor

Jag är bränd och bunden

Ja, jag hastar

Och mig kastar

I Norrström på stunden.

Hjelp, hjelp, hjelp, hjelp mig snart

Iris jag beder

Ett tu tre, eller i en fart

Rusar jag neder.

Iris lilla

Jag mår illa:

Täcka själ,

Ack! farväl

Ack farväl mitt hjerta.

[Avskr sommaren 1



N:o 15.

Melodi: Räck min Iris hit din flabb

Pass man på min Damon du,

Tvifla om mitt trogna hjerta;

Än ser du din Meliserta;

På ett berg i skogen nu

Sade Echo fram din smärta

För din ömma Meliserta

Ja, jag vet

Hur jag gret,

Hur jag snyfta;

Hur min syn,

Matt till skyn

Sig upplyfta:

Mina tårar ej förmena,

Att med dina sig förena,

För vår sällhet och vår ro.

Vet du Damon till slut

Att hvar enda minut

Dig mitt hjerta, mitt sinne, min kärlek tillhör

Till dess jag med dig dör.



4 i

Ja ditt öga vittnar nog,

Hur du sett mitt hjerta brinna,

Skönsta vän du min Herdinna!

Ack om döden mig då tog

:

Ja jag kan ej annat finna,

Så farväl du min Herdinna

Gå nu fram,

Min lamm,

För dess öga;

Ack mitt bröst,

Hämta tröst

Från det höga:

Men ack! ack! mitt hjerta svider

Allt som nu den stunden lider,

Att jag skiljas skall från dig:

Himmel pris hvad du gör!

Meliserta jag dör

Tag min anda, den bäfvar, mitt bröst går i tu,

Ack! ack! jag somnar nu.



Ack, jag orkar intet mer,

Damon dör och Damon hastar,

I mitt bröst en pil han kastar:

Denna sol i dag gick ner,

En bedröflig afton följer

Jag mitt qual ej någon döljer.

I din bild

Glad och mild

Döden bodde,

Men så snart,

Se din fart

Jag ej trodde

Skogens Gud min sorg behjerta,

Hjälp en sårad Meliserta;

Ryck mig från min slagna hjord

!

Ja jag suckar och ber,

Mina tårar än mer

Rinna ned på mitt bröst och de vörda ditt bud,

Styrk mig du skogens Gud.

[Avskr 1765]
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N:oi6.

Melodi: Aldrig ett ord för ta mej

Täckaste kropp

I snörlif spänder klädd i salopp

Och diademen på hufvud står opp

Och uret på kiortelen visar vårt lefvernes lopp.

Öronen ringa,

Klinga,

Ramla,

Skramla,

Säga nu fästmannen till

:

Hör du nu :
1

1

:

Gärna jag gifta mig vill.

Men jag flyr

Från den som hjertan ängslar och bryr

Min suck den är nu ej mera så dyr

Det gör mig blott smärta att flickan är flyktig och yr.

Skönaste händer,

Tänder,

Ögon,

Läppar,

Kinder och fötter och hår

Vänta nu :
1

1

:

Skönhet med tiden förgår.

[Avskr 1765 o -66]
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N:o 17.

Melodi: Lefve prins Gustav med sin

Lycklig den sakta

Vet att betrakta

Våra tiders raseri

Stundom se felet

Men bli ur spelet

Sjunga sin visa glasen slå i

Nu sku vi dricka :
1

1 : :
1

1

:

Glas i botten, lefve vi.

Oss bör ej ömma
Att i vår gömma
Guld och tårar blandas hop

Syns vi än ringa

Lappri, lät klinga

Ingen oss sänder klagande rop

Nu sku vi dricka :||: :||:

Momus grine ur sin grop.



Granne dig lyfta

Sitt ej och snyfta

Har du sårat Kung och land?

Nej så var modig

Frisker och frodig

Tag som vi alla glasen i hand.

Nu sku vi dricka :
1

1 : :
1

1

:

Glada vänner vänskapsband.



N:oi8.

Melodi: Mamma om jag säga tör.

Skogsrå, Sjörå, Tomte-gubbar små
Bugen Er för vårt Brunnsrå

Elfvar, Spöken, Troll och Gastar

Djupt till jorden sig nu kastar

Och till konung välja sig

Vårt Brunnsrå enhällelig

Skogsrå, Sjörå, Tomte-gubbar små

Bugen Er för vårt Brunnsrå

Blifve Er regering säller

Er törst få se sin sista quäller

När han till sin spira ta'r

Och regerar som en karl.

Skogsrå, Sjörå, Tomte-gubbar små
Bugen Er för vårt Brunnsrå

Ekström Bokström Granström Tallström

Björkström Enström Pilström Ahlström

Vare nya Drottens namn
Lefve han och ingen an'.

[Avskr 1765]



N:o 19.

Hå hå! jag är nu sjuttio år;

Min brudsäng i grafven uppbäddader står:

Min fägring och min rosenhy

Allt mera och mera vill fly.

I fordna da'r nog minnes jag grannt

Mångt hjerta stod då hos mig i pant

Hå hå ! Hå hå ! min tid är förbi

Nå nå, Nå nå, det må då så bli.

Gif hit min kjol hör Mareta du,

Jag tror att till bönen hon ringer nu sju.

Hå hå! jag mins liksom i går,

När jag då nyss fyllde mitt femtonde år;

Hvar ådra lekte, log på mitt bröst,

Och friare lopp utan tröst.

Fontange och manteau, muddar och valk,

Kund' reta nog mång' kärliger skalk.

Hå hå! Hå hå! min tid är förbi

Nå nå, Nå nå, det må då så bli.

Gif hit min skinnpung Mareta du

Jag tror att till bönen hon ringer nu sju.



Hå hå! jag mins en ungersven,

Af Kungens Drabanter jag hade till vän:

Han älska' mig och kysste min hand,

Och låg hos mig också ibland.

Ja ja ack så är verldenes sätt;

Ack vore jag gift allt ginge då lätt;

Hå hå! Hå hå! min tid är förbi

Nå nå, Nå nå, det må då så bli.

Gif hit mitt grötfat Mareta du

Jag tror att till bönen hon ringer nu sju.

Hå hå! jag mins S:t Bertils dag,

För fyrtio år sedan med hugg och med slag

;

Två raska svenner taga till svärd,

Hvem närmast skull' blifva mig värd.

Den ena var som liljan hvit

Den andra rosenröd med plit

;

Hå hå ! Hå hå ! min tid är förbi

Nå nå, Nå nå, det må då så bli

Gif hit min spottkopp Mareta du

Jag tror att till bönen hon ringer nu sju.
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Hå hå ! Bastförklä, röda skor

Och smärter i lifvet och gullked så stor;

Hå hå, jag mins den gyllene tid,

Man lefde i sämja och frid.

Med tyska skor ungkarlen var grann

Stor lockperuk, lång halsduk minsann,

Hå hå ! Hå hå ! min tid är förbi

Nå nå, Nå nå, det må då så bli

Gif hit min lakrits Mareta du

Jag tror att till bönen hon ringer nu sju.

Hå hå! de sköna vet jag bäst,

De längta som jag efter handbok och präst

De snörpa på den lilla den mund
Vid kärlek och gifte-förbund

;

Och den som syns mest sipper och tvär

Hon tyngsta bojan, stackare, bär.

Hå hå! Hå hå! min tid är förbi

Nå nå, Nå nå, det må då så bli.

God natt sof sött nu Mareta du

Jag tror att till bönen hon ringer nu sju.

[Avskr 1765]

4— Ungdoms dikter



N:o 20.

Melodi: En gång såg jag en nådig fru

Stackars Pelle som måste krusa och kamma
Bränna varsamt pudra vackert och damma
Höra Herren vara onder och pocka

Stiga bakom vara rädder och bocka.

Springa ute i puderrock och blå kappa

Gå i trappor stå bakom dörren och klappa

Komma in och se secteren sig sträcka

Intet veta om han törs honom väcka.

Komma sent och få förtret utaf Grefven

Stå i köket och vara rädder för slefven

Kamma håren naturelt på fransyska

Sedan vänta efter pengar på tyska.

Gå på gatan och se hur folket de skygga

För sotar-pojkar och hårfriseuren den stygga

Officeren Secreteraren Prästen

Vakta sig för dessa mer än för pesten.



5i

Göra hofmans-hufvud uppå gesäller

För tre daler ifrån middag till quäller

Ha försvar men vara rädd för patruller

Akta sig för värfning när han är fuller.

Här i verlden hvart jag mig vri'r eller vänder

Är jag aldrig i stånd at ha rena händer

När jag dör så är jag rädder tör hända

Dit jag kommer äro håren uppbrända.

[Avskr 1765]



N:o 21.

Sicken Cloris

Sicken Cloris

Kommer trippandes på Norrbro;

Söta Cloris

Söta Cloris

Töfva litet och ge Er ro

Toffeln kippar;

Se hon trippar;

Vipps så. drog hon ned sin Phaeton,

Holla, vänta;

Söta fänta;

Ej så bråttom uti Er gång.

Kors hvad vill ni

Kors hvad vill ni

Komma sättandes bägge två;

Kors bevara mej

Kors bevara mej

Kan jag inte få slippa då?

Holla bia,

Klockan tie,

Kan ni komma, ni vet ju hvar jag bor;

Får jag vänta?

Söta fänta.

Ja, få se; Kan ske, jag tror.
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Men så säj mej då

Men så säj mej då

Hvarför är hon i dag så tvär?

Jag plär alltid få

Jag plär alltid få

Komma sättandes just så här.

Hvarför nu så ond?

Hvarför snäser hon?

Säj, hvad tro jag nu har gjort'na mot?

Jag vill bara,

Hon skall svara

Utan skrubbor och utan knot.

Men så tror Ni nu

Men så tror Ni nu

Att man inte kan ledsen bli?

Jag förböd Er ju

Jag förböd Er ju

Inte komma förr'n klokan tri.

Men han svänger

Och han klänger

Trappan upp och ned i hvar minut

;

Så att andra,

Som här vandra

Knappt få tid till att raka ut.

[Avskr 1765]



N:o 22.

När jag har min mat och dricka

Syssla som gör nätt besvär

Och därtill en vacker flicka

Det är allt hvad jag begär

Ej den största penningsumma

Kan uppväga all den ro

Som jag med min lilla gumma
Har uti mitt tysta bo.

Men om jag blef rik och mägtig

Tänk hvad vällust, tänk hvad godt

Tänk hur jag skull' klä mig präktig

Tänk hur Iris blef min lott.

Tänk hur ovän skulle blifva

För min dörr som stod igen

Tänk hur närsynt jag skull' blifva

När jag såg en gammal vän.

[Avskr 1765]
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N:o 23.

Visa

öfver de denna tiden, 1765, existerande mångfaldiga

balancer uti Riksens Ständers Bank; af Bellman

Ack min bror hjelp en Canalie

Fräls från döden, rep och galge

Se här hänger en Secter

Kom och skrufva trissan ner.

Kom för allting upp till Banken

Kom och dra'n uti skänken

Se han fläktar af och an

Kom och hjelp'n om du kan.

Ack det blåser på den arma

Menskjovän då dig förbarma

Tänk på Ödets stränga spel

Aj ! hans hals är öm och stel.



Lucifer uppå sig sätter

Lockperuk och små manschetter

Och en forme i repet ta'r

och en diefvuls hård knut drar.

Secter NN, lät er ömma
Alla änglar sku berömma

Eder stora, ädla själ.

Ack! han bjuder nu farväl.

Ja. Han orkar icke mera

Kom för allting och datera

Secter NN, han nu dog

Den Lucifer på stunden tog.
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N:o 24.

Lycka, lilla gud

!

Hvem skall bli din brud ?

Mången söker dig, men fåfängt allt.

List och tappert mod,

Guld och ädelt blod

Låta hälsa dig, ja tusenfalt.

Månd' de korgen få? Nej tiden ger oss svar:

Guld och makt din anda fängslat har.

Gammal, svagsynt du,

Ser ej färgen nu;

Lycka, tänk hur snart du dig bedrar

!

Lycka, du är blind

I din ljufva vind,

Snart i stormar byts; gå hur det vill,

Ej mitt sinne rörs

Fast ditt buller hörs

Och en usling går i lyckans grill.

Höghet i sitt prål blir ofta afvunds rof

Guldets sköna glans då knappt kan hålla prof

;

Ja, en hastig gunst

Blir till rök och dunst;

Lycklig den som ej har dig behof

.



Lycka, i ditt våld

Är ej äran såld

Vet, att dygden har din blindhet sett.

Ej blir hon din slaf

Ty på lyckans haf

Seglar mången kull, som dig tillbett.

Månn, en redlig själ skull' falla för dig ner?

Månne dygt och ära intet gälla mer?

Nej, ditt välde har

Mycken svaghet quar;

Dygden sjelf— den lycka jag tillber.

,

[Avskr 1766]
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N:o 25.

Melodi: Beau Masque Comment

Ma foi jag futtigt mår
För litet ro i går

Mitt hufvud och min arma buk nu plikta får

O rus du slemma ting

Min skalle går omkring

Och buken ger mig knorr och morr och ränn och spring

Mitt i natten

Dricka vatten

Ligga se'n och spy

Sådant kan båd' kropp och mod och hälsa bry

Vaken drömma
Och förglömma

Hur man kom i säng

Sådant kallar jag en mustig eftersläng.

[Avskr 1766]



N:o 26.

Pharao-spelet

Kom min vän, jag beder,

Sätt dig vackert neder,

Vid en pipa och ett glas:

Drick och knäpp upp vesten,

Våga hela resten :||:

Du och lyckan skola dras.

Kom välan vi sjunga,

Om vårt qual och tunga,

Uti dessa sorge-da'r:

Om vår glans och lycka

;

Vill du korten rycka? :
1

1

:

Denna taillen skall bli rar.

Godt på denna orten

;

Blanda vackert korten,

Tag af ljuset, kära du.

Ässet går och gäller:

Fan och hans gesäller :||:

Tänk jag tappa, klöfver sju.



Djekeln han regera;

Får jag retirera?

Nå förbanna ruter tre.

Tiden alt förbyter;

Quince leva jag bryter :|| :

Attendez, sexan gagnée.

Uti dessa tider,

Mångens hjerta svider;

Många tårar pressas fram:

Intet mynt i pungen

:

Paroli på kungen :
1

1

:

Ah mon dieux, perdue Madame.

Huru alt sig vänder,

Verlden blir ett Bender;

Tusend dödar Dygden slår:

Himlen alt må styra;

Paroli min fyra :
|
j

:

Se retire och knekten går.

Lock-peruken talar,

I de höga salar,

Ofta mer'n den honom bär.

Äran bor i stocken,

Och i sammets-rocken : |j

:

Femman går, oui mon cher.



Landets barn de jäsa,

I hvarannan läsa

:

Afvund, egennytta, harm;

Falskhet främst i spetsen:

Men nu blir jag ledsen :||:

Sexan går, jag är så varm.

Konster alla bruka,

Hjelpa Rikets sjuka;

Tiden ropar ack och ve.

Flit förtjenst och ära

Sig i bröstet skära :
1

1

:

Attendez, sexan gagnée.

Ja, hvad skall man säga?

Lät sin gång alt äga,

Svensker afvund känna vi:

Vän sin vän fördömer,

Dolken blodig gömmer :
1

1

:

Attendéz et paroli.

Lycklig den som sakta,

Vet sitt lopp betrakta,

Likt ett skepp som går i sank:

Uppå tidens vågor,

Föds och dränks dess plågor :

Jeu fini, et va la Banque.
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N:o 27.

Friare visan

Officeraren

Melodi: Uppriktigt jag älskar

Den flickan hon är sacramentskade söt

Här måste nu Mars blifva mjuker och blöt,

Fallerall. . .

.

Här måste nu Mars blifva mjuker och blöt.

Er fånge, min fröken, jag lefver och dör

Mitt hjerta det mjuknar för Er liksom smör. Fall :
1

1

:

Jag är, ta mig tusan, helt dödeligt kär

Och hon är ändå så förbannade tvär. Fall :||

:

En kyss, söta unge, förr än hon blir ond

Hon slår mig, fy knäfveln så går man åt bond. Fall :
1

1

:

Fast jag har mustascher hvad böfveln ändå

Skall jag inte därför en kyss kunna få. Fall :
1

1

:

Tänk Skönhetens kyssar de är för min mun
Så högt angenäma som fläsk för en hunn. Fall :

1
1

:

Ett parti piket, medan vreden förgår

Jag hoppas min fröken det spelet förstår.

Fallerall. . . .

Jag hoppas min fröken det spelet förstår.



Secreteraren

Melodi: Säg mig Damon sad Lysandra

Ack så kall om sina händer

!

Är Ert hjerta äfven så?

Jag för min del är uppbränder

Af en eld som Ni tändt på.

Det är hårt att så hantera

En oskyldig af vårt kön

Som mot Er ej syndat mera

Än blott sedt att Ni är skön.

Lät då Eder hårdhet brytas

Att jag snart må tröstad bli

Annars lär min kärlek bytas

I en svår melancoli.

Känn hur fasligt pulsen pickar

Det är fara att jag dör

Om hon ej med milda blickar

Snart behaglig ändring gör.
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Prästen

Melodi: Så skön lyser den morgonstiern

Så platt har nu den Antichrist

Sin makt och välde hos oss mist

Att klerker ock må gilja.

Det hafver Sancte Paulus lärt

Att hvarje quinna är beskärt

En man efter sin vilja.

Samma lott

Mannen fått

Verlden öka

Och att söka

Med all ära

Den som ödet täcks beskära.

Si därför det fast bättre är

Det äfven Sancte Paulus lär

att gifta sig än brinna.

Ty vill jag nu i denna akt

Min åtrå hafva Er tillsagt

Om den kan framgång vinna.

Lilja skön

Hör min bön

Så skall döden

Pust och nöden

Oss ej skilja

Emot bägges goda vilja.

5 — Ungdoms dikter



Ty lär oss nu förutan svik

De helga fäder vara lik

Vårt ägtenskap begynna.

Så hoppas jag att äfven som

Den hjelp som en Tobias from

I nöden mig må gynna

När som han

Seger vann

Uppå Satan

Leviatan

Asmodeus

Fienden till Hymeneus.

En quinna som sin man är huld

Har Syrak liknat vid det guld

Som uti ugnen renas.

Hon är sin man en ögnalust

Som lindra kan all sorg och pust

Hvaraf hans ro förmenas.

Ängel fin

Lät min pin

Dig beveka

Och ej neka

Utan jaka

Till att bli min ägta maka.
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Bonden

Melodi: Philemon dref vall sina får

Å skulle nu vara så dig till behag

Å du kära Kirstin så ville

Så menar jag väl att hä kunde ta lag

Och intet just hampa sig illa

Att vi blifva hjonelag, komma ihop

Jag har vari låf både kannor och stop

Och mer än du kan dig inbilla.

Jag sparde hop linne i fiol och i år

Jag köpte en liten grå quiga

Och skälikon du vet på löta hon går

Har kalfvar båd quicka och viga

Och fast än min lott inte just är så stor

Så tänker jag få litet krafs efter Mor
Få se huru högt det kan stiga.

Å ä det så skäl å du ville ta ve

Så skall jag då höra mig efter

Ett torp eller rote alltsom hä bär te

Nog grundar jag påt alla nätter

Du ligger i hågen båd timma och stund

Och ofta så sofver jag alls ingen blund

Men får jag ditt ja blir jag bätter.

[Avskr 1766]



N:o28.

Fy tunnor tusand, hur ser du väl ut?

Kippskodd och trasig och slagen:

Ögonen röda och näsan i lut

;

Munnen till örat uppdragen

;

Silfverglittssalfva, med plåster besatt

;

Pipa i munn och tulpan på din hatt

;

Käglor och stryk

;

Ränn då och ryk:

Sof fritt på djurgåln hvar natt, - - natt.

Tro mig min vän, du är hurtig ändå;

Verlden och ödet du glömmer

Trumf uti bordet så näfven blir blå;

Står du här längre och drömmer?

Tag dig en våffla med socker, canél;

Våga din skjorta och spela ditt spel:

Ja på visst sätt,

Har du väl rätt

;

Kom lät oss dricka vår del, - - del.
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Skål fru Regina på Brinnande Fan

;

Moster på Lilljan och Dufvan;

Lisa på Tuppen, Förgyldta Altan

;

Mor på Tre Skorpor och Grufvan,

Skål Pelle Maja courage ett glas;

Barfota skönhet salopp och carcas

:

Drickom igen,

Riktigt min vän

;

Smiska buteljen i kras, - - kras.

Ja ! mellan vinglas, som hvarje dag Jul,

Sku våra dagar försvinna

:

Verlden är skapad såväl för en ful,

Som för den skönsta gudinna.

Ja, jag skall dundra och visa hvar man,

Att min butelj ock är gjord för en ann';

Allt i sitt skick,

Klinga och drick

;

Bullra så länge du kan, - - kan.

Nu ha vi supit, det blir då där vid,

Råcken i rännsten han ligger:

Dansa i gräset så quick som en Kid

;

Gosse var modig och pigger:

Skål hela verlden, hvar enda en själ,

Har jag en ovän den slår jag ihjäl

!

Mull blir till mull;

Nu är jag full:

Hej cammerater farväl, - - väl.

[Avskr 1766]



N:o 29.

Nu äntlig ä de dagar komna
Att jag lär blifva slägten lik

Min salig far i galgen somna

Min farfar dog uppå en spik.

Min salig mor beskedlig gumma
På ålderdomen matt och öm
Hon sålde öl och Brunsviks mumma
Och dränkte sig i Norre Ström.

Min salig bror på träben linka

Och var sin fader mycket lik

Han tog en ost och stal en skinka

Och därmed fick han ock en spik.

Än gråter jag min salig syster

Rätt vacker flicka men gunås

Hon satt på Spinnehuset tyster

Och sålde regarn i Borås.
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Och i Borås så blef hon gifter

Och fick en rackare till man
Och svåger min blef vackert klifter

Så hornen växte på hvaran.

Nu är jag just i olyckspussen

Rätt ängsligt lifvet är ty värr

Min mor hon squalpar under slussen

Och luktar som en gammal märr.

Far väl med alla gamla krogar

Buteljer pipor krus och glas

Jag mig nu häldre snart förfogar

Och väntar på ett stort kalas.

Farväl Madame på Elephanten

Och kära Mor på Pelican

Hos er jag salat friskt på slanten

Men nu ger jag er alla fan.

[Avskr 1766]



N:o 30.

Piff, paff
,
puff med bomber canoner

Och styckeskott på Kongsholmsbron

;

Sanct Gertrud i klingande toner

Och präktig illumination

;

På kyrktornen pukor, trumpeter

Och vivat och dunder och ståt

;

I luften stjernklara raketer:

Min taskbok har födt mig en plåt.

Piff, paff, puff, min hatt på ett öra

Tolfpundingar smälle på smäll

;

Nu har jag fått annat att göra,

Än sucka i jämmer och gräl:

På fjortonde dygnet min strupa

Ej varit det ringaste våt

;

En sådan en högtid ej supa,

Hvad gagnar mig då väl min plåt?



73

Skål Kejsare, Kungar, och Furstar,

Från Länsman till högsta Monark
Skål Kypare, gif nu metvurstar

Och bittert och spanskt för sex mark,

Och smör och bröd netto tre daler

En sup för tolf styfver med gråt

Hin håle ger jag slika baler;

Tolf öre blott quar på min plåt.

Man måste så krångla och vingla;

Tolf öre, bon, Kypare hit,

Bon, bon, än en sup och en kringla

;

Tolf styfver en sup på credit

:

Hej lustigt nu är jag visst riker,

Men strupen är ändå så kåt:

Piff, paff, puff, i ränn-sten jag skriker;

Skjut lagom, nu dödde min plåt.

[Avskr 1766]
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Hjertat värker bröstet slår

Och ödet med mig rustar

Halför'n kommer som han går

Twå styfver mig förlustår

Jag är intet van vid mer

Guld och gröna skogar

Flygta bort bäst jag dem ser

Himlen allt så fogar.

Jag ser Groesus stind och fet

Uti förgylda vagnen

Lockperuk och värdighet

Och hör ducateklangen

Efter kommer jag och går

Ser hur himlen delar

Mig i harm för bröstet slår

Men Himmel ack! jag felar.



Huru liufligt är mitt lopp

Sad' Åsnan till Kamelen

Dörrar för mig låsas opp

Af lyckan bästa delen

När jag talar tiger man
När jag ser man bugar

Vet du väl hur det går an?

Jo kling klang allting trugar.

Kling klang är en härlig sak

Med kling klang köpes ära

Slutas fred och vapenbrak

Kan fröjda och förfära

Gör en tätting till en örn

Kan ett lejon rubba

Föser oxen ur sitt hörn

Fram till en stol och klubba.

Ja minsann, en trogen vän

En skatt är i vår möda
Lifsbesvären fly igen

Se'n hjertat fått dem föda

De gå in uti hans själ

Och i hans inre gömmor
Kling klang bjuder strax farväl

Och vän sin vän fördömmer.



Kling klang duka kan mitt bord

Porceliner ifrån Japan

Och hvar dag kapunemord

Till hvardagsspis för apan

Kling klang skrufvar korken opp

Rör med slef i bålen

Gör att jag tar i mitt hopp

Min krona uti Polen.

Ja ja men så går det till

Uti de sista tider

Hvar en rustar som han vill

Hvart annat hjerta svider

Kling klang felas en och hvar

Kling klang man berömmer

Uti dessa sorgeda'r

Min flaska fritt jag tömmer.

[Avskr 1766]
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N:o 32.

Min mamselle

Melodi: Lyckans stjerna fördunklas

Fattig gumma med svafvelsticka och flinta

Lefver bland de förtryckta och bland de pinta

Annika så heter jag polimäja

Gammal krokug matt och svag pitehäja.

I min ungdom så var jag rasker och täcker

Nu hvar ådra hvart enda öga förskräcker

Arma gumma jag nu för er polimäja

Tiger niger suckar ler pitehäja.

Hela dagen jag sjunger psalmer i nöden

Tänker båd' på fan och himmel och döden

Snusar krusar lusar mig polimäja

Hjertelig och ömkelig pitehäja.

Annika är en gammal mö vill ni veta

Som i sjuttio år mot döden fått streta

Önskar intet mer bli här polimäja

Vill i grafven från besvär pitehäja.



Sprita fjäder och nysta garn skura diskar

Skåda spöken och höra fan hur han viskar

Gå på krycka och intet se polimäja

Alltid gråta och aldrig le pitehäja.

Svarter mössa och bruna band och solfjäder.

Ögonglas kjolsäcken gjord utaf läder

Höga klackar och näfverskor polimäja

Sådan ses jag där ni bor pitehäja.

Gamla gumman er önskar sällhet och heder

Dag och natt för er välgång nöjder hon beder

Önskar er af hjertans grund polimäja

Lifvet som en ljuflig stund pitehäja.

Skåda verlden och henne noga betrakta

Gå försigtigt och vandra stilla och sakta

När er afton nalkas skall polimäja

Sof då sött er tid är all pitehäja.

Annika Michelsdotter

I Fattigstugan

[Avskr 1766]
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N:o33-

Ett dukat bord :||:

Blott bara det är å la greque

Och glada ord :
1

1

:

Gör rolig sällskaps-lek

Och fast man intet har

Great Pudding, Caviar

Pund Sterling, Roubler till

Så gör man hvad man vill

Och krusar aldrig aldrig

Aldrig för någon

För någon enda själ.

Chor:

Du som jag. Ingens träl.

[Avskr 1766]
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Jag vet ett litet pastorat

Som ganska artigt ligger

Herr pastorn är helt lång och lat

Och fru pastorskan tigger.

Herr pastorn i sin lock-peruk *

Han står i alla väder

Med vördigt skägg ner på sin buk

Och kragen utaf läder.

Herr pastorn i en tunn calott

Om aftnarna plär skutta

I pastoratet som är godt

Där bröder spela putta.

Herr pastorn gör en capriol

Han drillar mycket lustigt

Han spelar väl på bas-fiol

Och trampar takten mustigt.
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Pastorskan i sin lilla valk

Gapronica och hufva

Hon är minsann en liten skalk

Och pastorn får en snufva.

Nå kära pastor snyt dig fort

Det dröplar uppå kragen

Pastorskan luktar bara lort

Jag spyr på nyktra magen.

[Avskr 1766]

6 — Ungdoms dikter



N:o 35.

... d 12 jan 1766

En gång på en helig dag

Med ett werldsligt hierta

Åt och drack och lefde jag

Med min Melicerta

Tog en smörgås och en sup

Som en roddare i slup

Blef jag röd och fet
:J|

:

Blef jag röd och feter

Wid små saligheter.

Min wärdinna täck och fin

Det Guds barnet lilla

Gaf mig mycke mycke win

I en tancke-willa

Nog wet hon Poeters sed

Glaset först och så en sked

Och jag åt och drack :||

:

En rätt som mycke gäller

Soppa fricadeller.



Och så skar min lilla wän
Af den sköna steken

Bästa bit feck unger swän

Hon förstår den leken.

Glasen klinga hiertat spratt

Backus tog Gupido fatt

Och det war så wäl :
1

1

:

Och ingen ting det fela

Magen ropa Zela.

Ja på denna heligdag

Samlade sig munkar

Socker-kåpor med behag

Dans så bordet runckar

Magen blef et kloster rum.

Hiertat gaf en nunna rum
Och det geck så där :||:

Wid slutet löst på saken

För båd bröst och smaken.



N:o 36.

Gud bevare Grimmens lif

Lundmarks tro och Kylbergs ära

Gynne Åbergs tidsfördrif

Och välsigne Blombergs lära

Men hör Himlen ej mitt rop

Tage Fan dem allihop.

[Avskr 1767]
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N:o 3 7-

Melodi: Det var en gång en Mölnare

En Herrans tjenare en gång

Uti en hövålm stog

Med brännvinsglas i hand och sång

Och sig för bäljen slog

Han svor och på sin kyrka såg

Det hördes när man kom
När jag har brännvin öl och råg

Bryr jag mig ingen om.

[Avskr 1767]
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Öfver ett strykjern

En gång jag såg,

En skönhet med ett strykjern gå på kärlekståg;

Ett glödgat lod

Hon med en eldtång tog, ack Himmel ! hvad för mod

!

Men, aj ! aj ! hjertat bränns igen,

Det gör så ondt och svider än

;

Ack ! skönsta vän.

Ja, liksom du

Uti små nätta veck manschetten delar tu,

Och med ett jern

En bröstlapp stryker ut och drar på längd och tvär'n

:

Så drar du hjertat i mitt bröst,

Jag quäder med en kärlig röst,

Min enda tröst.

Mitt enda allt!

Stryk hjertat lagom, lät nu lodet blifva kallt:

Lät hjertat ej,

Af rök och sot se ut, som Fan i conterfej

;

Mitt hjerta legat i din tvätt;

Nu stryker du det rätt och slätt,

På bästa sätt.

[Avskr 1767]



N:o 39.

Det spädaste ögat knappt skådar sin dag,

Förr'n bröstet det röres i vågor;

Det lyder med änkslan den väldiga lag

Som för det i tusende lågor

:

Det möter med tårar en verld uti kif

;

Ett dödande buller bland blänkande lif

;

En samling af lysande plågor.

En suckande anda, en quidande kropp,

Går fram ur sin tystaste gömma
Att följa hvarandra i närmaste lopp,

Den väg, som en himmel vill dömma

:

I brusande stormar på upprörda haf

,

Det lefvande skeppet ser ofta sin graf

,

Och lekande hvirflar kringströmma.

Det menlösa hjertat i bröstet så slår,

Och väntar med oro de stunder

Som draga dess frihet, dess helsa och vår,

Det fruktar de blixtrande dunder

Som tiden upptänder till fasa och fall

Och ondskan bereder tills dagen blir all,

Och lifvet för döden går under.



Så börjas med oro den lustiga färd

Som verlden kallar för lycka;

Man vaknar i nöjen och somnar i flärd,

Man börjar om ödet att tycka:

Den andan som sucka, det ögat som gret,

Ett paradis finner, en boning nu vet,

Den tusende blomster besmycka.

Fru Falskhet i grannlåt, i prakt och i prål,

I verlden än trifves och lyser

;

Med öppnade armar hon lemnar sitt,hål,

Och mot oskyldighet myser:

Hon är nu den första, som möta plär oss,

Som släcker och quäfver de nytände bloss,

Och för deras låga hon ryser.

Så äro vi komne att smaka den del

Som hämnas af tid och naturen

;

Vårt bräckliga intet, vårt gyldene spel,

Det liknar de suckande djuren

:

I dag uti frihet, i morgon i fall;

Allt lefvande längtar, att dagen blir all,

Likt fängslader fogel i buren.

Du lefvande Gudom! Du eviga ljus!

Upptänd i mitt hjerta din låga!

Min bäfvande anda lyft upp ur ditt grus,

Och vårda min lilla förmåga:

Förlossa den fångna, som suckar och ber;

Förklara det öga, som dunkelt dig ser,

Och skåda ditt verk uti plåga.

[Avskr 1767]
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Rundt kring i verlden jag sväfvar;

Aldrig för ödet jag bäfvar;

Aldrig än mitt öga nånsin gret.

Blixtrar förfärlig min lycka,

Tar jag min staf och min krycka,

Vandrar sagta dit ej någon vet.

Ingenting mig ängslar, fängslar, stör,

Fast jag hör,

Döden rör

Min kammar-dörr:

Han tar väl blomman bort i sin knopp

;

Men ändå, tänk, så låter jag opp:

Dock, ack! ack! jag ber dig,

Skona mig! ./.

Menuette Nej jag vill med mod och pragt,

Trotsa döden och hans magt

;

Som ett lejon ligga bister, på min egen vakt

Det må vara hur' det vill,

Kära Död, jag hör dig till:

Ack! jag ryser,

Då du lyser

Med ditt blanka svärd.
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Brusande vågor och plågor;

Tusende blänkande lågor,

Glimma för vår allt för matta syn

:

Brantaste klippor som trotsa,

Lefvande skeppen att krossa;

Eld och storm från stoftet upp till skyn.

Ja, hvad bryr jag mig därom, jag ber

Ögat ser,

Munnen ler

Åt allt hvad sker.

Verlden är ljuflig och lustig och blid

;

Kom nu min frände, det blir dock därvid

;

. . . Käre, ack jag ber,

Muntra Er.

Menuette Dock jag är i allt besvär,

Foglen lik som fängslad är;

Fast hans tunga orkar sjunga, han sig sielf dock tär.

Men så svinna dess da'r;

Snart vi skiljas en och hvar,

Från hvarandra,

Till att vandra

På vår sista färd.
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Hände i verlden hvad händer;

Fritt jag min fackla då tänder,

Om min sol är kulen, mörk och svag

:

Skänker mig döden sin galla,

Må han det gerna befalla,

Men den kalken smakar intet jag.

Ja, intill de sen'sta åldrars tal

I allt qual,

Min pocal

Mitt bästa val

;

Lyckan i verlden liknas i fiäs,

Draken på godset, som grinar och fräs,

Blott man honom är

Litet när;

Menuette Men tänk om mitt lif nu fick

Se sitt sista ögnablick,

Gick jag visst med heta tårar, från min jorda-prick.

Men ack, ack hvad är det mer,

Middags solen snart går ner;

Afton nalkas,

Dagen svalkas,

Oljan blir förtärd.



92

Liksom på vädrenas vingar,

Örnen mot solen sig svingar,

Så ock mitt hjerta lyftes lika snällt.

Snart ett nöje sig lyktar,

Snart i ett annat jag flyktar,

Och mitt öga ser ett blomster-fält.

Skönhet främst i spetsen står och ler;

Hvad jag ser,

Intet mer

Jaghjertatger;

Nu mina stunder de äro förbi

;

Bojan är bruten och fången är fri,

All ting går till slut,

Hvar minut.

Menuette
Ja så är vårt lilla spel

;

Gamla gubben styf och stel,

Med en skönhet dansar ofta, till vår sista del

;

Och när dansen slutad är,

Hvila då från allt besvär

Dessa båda;

Kom och skåda,

Hvad vår glans är värd.

[Avskr 1767]



N:o4i.

Öfver loppan

Tvänne loppor kom att träta

Med en alltför skamlös röst,

Då de skulle till att äta

På en liten skönhets bröst

:

Nå nå Si si Hå hå

Det var nu i höst. :
1

1

:

Svarta Stålle, sad' den ena,

Du minsann i fjorton da'r

Ätit aftonval allena,

Då jag arma svultit har:

Nå nå Si si Hå hå

Du får ej bli quar. :
1

1

:

Går i dig ej annan föda,

Än den sköna saft du drar?

Du kan flykta utan möda
Till en Turk och en Tartar:

Nå nå Si si Hå hå

Och den sköna spar. :
1

1

:
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Klockan tolf, en farlig timma,

Denna afton slår ditt mod;

För en nagel skall du simma

Upp till örat i ditt blod

:

Nå nå Si si Hå hå

Skälm och lifsmarod. :

1

1

:

Båda vilja bästa biten

Af den sköna välja ut,

Vipps så kom en annan liten,

Slicka ock sin loppe-trut:

Nå nå Si si Hå hå

Hur det small till slut. :
1

1

:

Så står skönhet jämt i fara;

Tiden gör som loppan här:

Lifsbesvärens svarta skara

Stinger dödar och förtär.

Nå nå Si si Hå hå

Si Jon Blund jag svär. :
1

1

:

Verlden blif Er täck och fager;

Ödet likt ett loppe-sting:

Sof nu sött till ljusan dager,

Skåda se'n vår jordaring:

Nå nå Si si Hå hå

Sömn en ljuflig ting. :
1

1

:

[Avskr 1767]
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Vänskap, himla-barn på jorden,

Var välkommen i vårt lag:

Hjertat brister vid de orden,

Tungan blifver stum och svag:

Kära vänskap blif och hvila,

Var välkommen till oss hit;

Pass man på ifrån oss ila:

Allt för kär är din visit. :
1

1

:

Hur står till i dessa dagar?

Kära vänskap mår du väl?

Man har hört du dig beklagar;

Falskhet hjertan från dig stjäl:

Hvar skall du i frid logera?

Du i staden flyktig går;

Ingen vill dig herbergera,

Knappt ett hälft elP fjerndels år.



Ack så kära vänskap flytta

I hvart hjerta du här ser:

Bort all falskhet, egennytta

;

Hjertat städat man dig ger:

Blif hos oss och bland oss alla,

Till vår sista lefnadsquäll

:

Vänskap vi dig ömt åkalla,

Göre du vår vandring säll. :
1

1

:

Slå i glasen, vi sku dricka,

Glada vänners vänskaps skål.

Hur sig tid och öden skicka,

Skall dock vänskap bli vårt mål

:

Vi sku alla redligt tänka;

Hjertat öppnar sig igen:

Vänskap vi hvarannan skänka;

Kära vänskap vila än. :
1

1

:

[Avskr 1767]
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N:o43-

Öfver lyckan

När blixt och hårda dunder-slag,

Giordt en bister dag,

Solen då framträder,

Och de skrämda gläder,

Molnet bryts:

Missnöjets natt snart afsked ta'r,

Straxt morgonrodnan lyser klar

:

Snart man åter finner,

Nöjets glans försvinner

E1F förbyts.

Så går det här i verlden till,

All ting ändras vill

:

Ödet skiften delar,

Stundom lyckan spelar,

Stundom agg.

Än rider högmod tygelfritt,

Än träter man om mitt och ditt

:

Men jag ler åt detta,

Håller det med rätta

Allt för slagg.

7 — Ungdoms dikter



Hur himlens vishet styra vill,

Faller allt mig till:

Lät man allmagt råda,

Han nog vet skärskåda

Tiders lopp.

Jag nyttjar likväl sinnets lugn,

Och värmer mig vid lyckans ugn;

Dock ej just för nära,

Ty dess lågor tära

Mångens hopp.

[Avskr 1767]
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N:o44-

Samlens herdar, lät oss sjunga,

Om vår frihet och vårt qual :
Fine

Solen bleknar, dagens tunga,

Glömma vi i skuggan sval

:

Vädren fläkta, träden gunga

;

Hör den lilla näktergal. Da GaP°

Men ack ! Daphne du

!

Vi dig sörja nu:

Skönaste vår Herdinna,

Skulle du så försvinna,

Och dina läppar smaka dödens gift

;

Vill du ej längre bida?

Ögon och hjerta svida;

Tårar de blomster som vi ge din grift.



Våra öden himlen leder,

Från vår vagga till vår graf

:

Märk, när Nässlan sig utbreder,

Bleknar Liljan ofta af:

Menlöshet i ängla-seder

Daphne lif och värde gaf

.

Trio
: Såf sött Daphne du

;

Vi dig gömma nu

:

Såfve du nögd och hvila;

Herdar, nu sku vi ila,

Och ned till källan drifva våra får:

Daphne vi mer ej finna,

Det skall oss då påminna,

Huru allting så blomstras och förgår.

[Avskr 1767]

Fine

Da Capo



N:o 45-

Hvar gång mitt öga går hop,

Min verld jag glömmer, :
1

1

:

Och mitt rop.

Stolthet och svaga begär,

Vår hydda gömmer, :
1

1

:

Och dem bär.

Ödet jag berömmer;

Stor sak i allt hvad sker :
1

1

:

Rör mig ej mer.

Hvar gång jag vaknar och ser

Allt blindtiyra :||:

Jag då ler.

Kräkande tusende-tal,

Lejon och myra :
1

1

:

Har sitt val.

Den dem mäktar styra,

Göre mig glad och säll, :
1

1

:

Uti mitt tjäll.



Mäktig man ser jag i slott,

Ha harm och ära

På sin lott.

Torpar'n han sofver så sött,

Och med sin kära, :
1

1

:

Leker trött.

Hvad kan den förfära,

Som med en menlös själ :
1

1

:

Vill alla väl.

Så se vi menskliga fel;

Hvar bland oss alla, :
1

1

:

Har sin del.

Sorgligt vi födas och dö,

Men dock befalla, :
1

1

:

På vår ö.

Blod i ådror svalla

Buller och gny och brak, :
1

1

Men ack stor sak.

Sinneslugn blif du min del

Till dess jag hvilar, :
1

1

:

Tyst och stel.

Lycklig den fri och med mod
Ser dödens pilar, :

1

1

:

I sitt blod.

Fängslad fogel ilar,

Vi flygta lika snällt, :
1

1

:

Vårt lif så ställt.



i03

N:o46.

Melodi: Supa om till klocka tolf

Lefvom uti nöjda da'r,

Vänskap regentinna,

Blif i våra hjertan quar,

Tills vi sent försvinna.

Ärligt hjerta vett och dygd

Blif uti vår lilla bygd, :
1

1

:

Till dess vi fara,

Från vår verld, vår snara.

Lät din fot, min söta vän

!

Gå helt tyst och stilla:

Falskhet, afvund, lefva än

De oss lätt förvilla.

Älska Bacchus då, stor sak

Gå uti dess vapenbrak :
1

1

:

Och med ditt glas så tala,

Vin kan oss hugsvala.

[Avskr 1767]



N:o 47.

Ode öfver lyckan

Intet qual mitt glada hjerta sårar;

Oro öfvervinnes,

När man blott påminnes,

Hvar som lyckligt finnes

Nöjets rena mål.

I mitt tysta tjäll

är jag mera säll

Än all höghet i sitt prål.

Lycka! du som ofta ifrigt sökes

Blott i kunga-salar:

Månn' i ringa dalar,

Där en herde talar

Du ej fäst ditt slott?

Damon lycklig är,

ty han ej begär

Mera af din usla lott.



io5

I mitt tysta lugn,

Värms jag af din ugn

Nöjet uti ständig gröda står:

Ej af kärleks tvång

Faller tiden lång;

Afvunds falska fröjd

Gör mig lika nöjd

:

Ej mitt sinne rörs,

Fast dess buller hörs

;

Ondskan ej på dygden rår.

[Avskr 1767]



N:o48.

Ädla sinne

!

I mitt minne,

Bor du inne,

Och vi finne

Dig vår hela kärlek värd :
1

1

:

Mitt bröst sig sårar,

Och mina tårar,

I en vällust rinna stilla ner :|j:

Då jag dig ser :|:|:|:|:

Den som leder,

Och bereder

Dygden heder,

Jag tillbeder

Utan smickran list och flärd :
1

1

:

Njut glada dagar,

Hvad dig behagar,

Blir vår önskan och vår enda frögd, :
1

1

:

Lefve du förnögd :|:|:|:|:

[Avskr 1767]
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N:o49-

Stjernan hon glimmar och lockar,

All naturen till sin ro

:

Foglen sitt hufvud inplockar

;

Ur bullret flyr han till sitt bo. :
1

1

:

Så vill ock stundom vårt sinne,

I enslighet få slutas inne

;

Ej att blänka

Men betänka:

Tidens afton är så dyr, :
1

1

:

Lycklig den i stillhet flyr. :
1

1

:

[Avskr 1767]



N:o 50.

En trogen vän i nöden,

Som tröstar uti döden,

Som hjelper uti öden,

Är alltför rar :
1

1

:

Hvar finns den, en sådan har? :jf

:

*

Nog får man många vänner här, jo, jo;

Men skull' man deras blotta löften tro

:

Ack Himmel ! hvad olycklig ro. :
1

1 : :
1

1

:

[Avskr senast 1



N:o 5 i.

Nå se Mor Mareta hur står till?

Aj . . . Jag är så vill

I söndags hörd' jag i kyrkan de 5

Aj . . . Mor Mareta

Mitt tal efter lagen

Att Andersmässdagen

SkulP lustig bli tagen

För hjerta och magen,

Aj, aj, aj, aj.

Och lycklig är den visst ja men,

Aj . . . som har en vän

Som kan i frid sitt öde se

Aj . . . och däråt le

En vän är en gåfva

Jag vill dig nu låfva

Sätt smickrarn i klåfva

Kör afvund att såfva

Aj, aj, aj, aj.



Ve bort mig ä'ke det just min tro

Aj ... I detta bo

Jag är nu åtti år ändå

Aj . . . orkar jag gå

Jag minns uti Riga

Jag tjänte för piga

Men nu vill jag tiga

Lyckönska och niga

Aj, aj, aj, aj.

År sextonhundranittiosju,

Aj . . . stod jag då bru'

Ej gubben min var så synnerlig bra,

Aj . . . Mor Mareta

Han dödde i pesten

Hin håle och prästen

Gaf sista attesten

Och drog'en i vesten

Aj, aj, aj, aj.

[Avskr 1767]



N:o 52.

Melodi: Lät oss vår tid förgäta

Kom lät oss Cloris vandra

Och göra som du vet

Det lilla andra andra

Den lilla hemlighet

Uti förtret

Men gif mig först till dricka

Ett stop

Så går det hop :
j

|

:

Släpp neder rullgardinen

Fru Paramitschen söt

Bort med de lärda svinen

Bort Socrates gemöt

Kom Astrilds stöt

Men gif mig först till dricka

Ett stop

Så går det hop :||:

När kärlek ler och dansar

Och skönhet tumlar kull

Och Bacchus flätar kransar

Och jag får blifva full

Aj lull lull lull

Men gif mig först till dricka

Ett stop

Så går det hop :
1

1

:

[Avskr 1767]



N:o53-

Melodi: Välkommen Grefve lilla

Min vän jag vill dig fråga

Om du dig lycklig tror

Att stiga ur ditt låga

Till purpur, makt och flor

Om du har lust att slipa

Ditt jern mot afvunds gnag

Eli' stoppa få din pipa

I enslighet som jag.

Hvad skulle du väl tycka

Om kungens vakt i larm

För dig och för din lycka

Och tusend menskjors harm

Jag intet kan begripa

Att höghet ger behag

Jag tror du tog din pipa

Och rökte liksom jag.

[Avskr 1767]



N:o 54-

Melodi: Iris tvi vale den förtr:

Bacchus tvi vale den förtreten

Borta är nu hela härligheten

Punsch- och bischoffs-slefven

Är förseglad blefven

Med ett stort sigill

Bacchus han torstig fingren plockar

Bryter upp sigillet och sig bockar

Ber dig granne dricka

Åt din ovän nicka

Tukta'n som du vill

Bacchus all verlden tjäne

Skål Ziervogel Qwiding Träne

Intet skall de ta mitt glas från mej :
1

1

:

Bacchus säger nej.

[Avskr 1767]



N:o 5 5-

Melodi: Bacchus tvi vale

Cloris tvi vale den förtreten

Borta är nu hela härligheten

Släp och falbolaner

Kors bevars hvad planer

Mot de skönas ro

Intet får du ditt caffe dricka

Intet på din båge sy och sticka

Tänk om lilla guden

Också blir förbuden

I ditt hjerta bo.

Jag lyfter mina händer

Och välsignar Riksens Ständer

Intet skall de ta mej ifrån dej :
1

1

:

Astrild säger nej.

[Avskr 1767]



N:o 56.

En sådan flicka vill jag ha

Som redlig är och står sig bra

Som är huld och trogen

Går med mig på krogen

Tar sig ett stop öl så väl som jag.

När jag tar ett så tar hon tu

När jag tar tu så tar hon sju

Tar jag ännu mera

Tar hon dubbelt flera

Just en sådan vill jag ha till fru.

[Avskr 1767]



N:o 5 7-

Melodi: Portugal, Spanien, stora Brittanien

Högtid beredes

Och Ganymedes

Gudarnas skänksven vid spisen han står

Gudarna suto

Mars och bror Pluto

Uti en soffa de klunka god tår

Våta munngipor

Tobak och pipor

Ånga ibland de försilfrade hår.

Lustiga gudar

Dansa med brudar

Triewaldens Glio och Lucidors Mö
Runii flicka

Pipa och dricka

Gafs åt poeter på denna vår ö

Då var där roligt

Kärt och förtroligt

Tobaken satts af gudinnor i frö.



ii7

På denna marken

Kärleksmonarken

Gick att spatsera men pipa ej bar

Fick intet röka

Han skull' besöka

Sköna små hjertan som snöping och karl

Lät honom spöka

Gubbar vi röka

Stoppa vårt knaster och fyrverket tar.

[Avskr 1767]



N:o 58.

Om jag fick i brudsäng kriga

Hvita handskar draga an

På en smärt och småler piga

Som en hjelte stiga

Då skull verlden bli mig lätter

Ingen oro mer jag fann

Polskor jämt och menuetter

Skull' mig göra lätter

Om jag fick i brudsäng stiga

Med en liten piga.

Lilla hustru sängen knakar

Kärlek slår en capriol

Lustigt när Cupido vakar

Bland två ägta makar

Men att med en Venus dansa

Hjälper minst en trä-fiol

Bacchus skall mig först bekransa

Sedan vill jag dansa

Lilla hustru sängen knakar

Och Cupido brakar.

[Avskr 1767]



N:o 5g.

Utur en Opera, kallad

:

Poeterna

Puffendorph dricker och Mulpus sjunger:

Stor sak i alting på denna här jord,

Öde och lycka och hat;

Blott att jag hade mig dukade bord

Och vin och mat :
1

1

:

Jag Mulpus nu heter

Då skull' jag bli feter

Och alla poeter

I vagnar, careter

Skull' åka med präktiga spann hvar om ann',

Ja om hvar ann'.

Jag skull' på hufvudet runka så sur,

Bli all verldens Westin

;

Skapa, liksom en Borell, conjunctur

Vid glas och vin

:

Ha rublar och pengar

Punschbålar och drängar

;

Uppbäddade sängar

Och blomstrande ängar

Hej Puffendorph drick då, gutår Lucidor

Skål Lucidor.

[Avskr



N:o 60.

Melodi: Ödet är min största ro

Ingen vet hvart Lucas går

Men sitt nöje vet han fånga

Han allén om flickan rår

De som sucka äro många
Stor sak uti kärleksqual :

1

1

:

Lucas drick ur min pocal.

[Avskr 1767]



121

N:o6i.

Tag ditt glas vid friska källan

Drick ditt sjuka hjertas skål

Se herdinnor ganska sällan

Drick ej mera än du tål

Sjung uti de gröna lunder

Än om klagan än om fröjd

Så har du så vackra stunder

Som en kung på ärans höjd.

[Avskr 1767]
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N:o 62.

Lät vänskap vara blotta ord

Lät vänner komma gå

Lät menskjokärlek ej bli spord

Stor sak lät falskhet rå

Lät milda ögon på mig se

Fast harm i hjertat rår

Lät smickermunnar fritt få le

Stor sak min vän god tår.

Tag glaset i din hand igen

Få se hur länge du

Vill vara god och trogen vän

Stor sak vi dricka nu

Hvart enda glas till munnen för

Min vän ! drick ärligt ut

Din trogna vän jag likväl dör

Min vänskap ser ej slut.

[Avskr 1767]
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N:o63-

Bort med alla svarta tankar

Bort med all melancholie

Äkta nöjen endast vankar,

Då man är från kärlek fri

Då förnötas glada dagar

När man ej förtjuster är

Ty är främst bland våra lagar

Hellre drucken än som kär.

Godt glas vin och vacker flicka

Är dock intet att försmå

Ömsom krusa ömsom dricka

Är ju goda båda två;

Vinet är ju godt för smaken

Flickan till att se uppå

Men det skämmer hela saken

När man tänker längre gå.

Endast vi hos könet vörda

vett, förstånd och artighet

Annan hjerteklämmand' börda

Anses med barmhärtighet

Bort med hjertans härskarinnor

Drickom dock med ärligt mål

Alla dygdens älskarinnors

Och vår egen flickas skål.

[Avskr 1767]
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N:o64 .

Cambio spelet

Melodi: Kom min vän jag beder

Lät oss allt behaga

Lät oss korten taga

Kom och sätt dig ner i ro

Bort en sorglig anda

Granne blanda, blanda :||;

Hej gutår, och Cambio.

Granne marsch ur potten

Blaren den hundsfotten

Cambio Kuku står

Jag ser Skorsten ryka

Värdshus måste stryka :
1

1

:

För sjutusand hej gutår.

Bacchus spelar Lyran

Harlekin och Fyran

Granne stryk, och drick en tår

Bullrar du och ryter

Fan och hans recryter :
1

1

:

Husu öfwer Tolfvan rår.



I25

Gif mig hit min flaska

Två Husarer raska

Stryk för hugget skall du si

Blar'n den hottentotten

Fan tog hela potten :
1

1

:

Hej gutår Cavall förbi.

[Avskr 1767—68]



N:o65 .

Melodi: Beau Masque Comment (vous va)

Du prunkar med din ätt

Med hjeltars tänkesätt

Med gods och arfverätt

Min vän hvad vill du se'n

Du tycker du är stor

En växelmatador

Du ibland nöjen bor

Min vän hvad vill du se'n?

Jo jag säger

Om du äger

Mera än som jag

Öppna pungen drick med mig till ljusan dag.

[Avskr 1767— 1768]
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N:o66.

Flickor och sängar

Och mycke mycke pengar

Tåcke och tåcke det vill jag gerna ha

Mage och strupa

Och mycke mycke supa

Tåcke och tåcke mitt hjerta kan bedra

Dansa och surra

Och hurra och hurra

Hurra :||: :||: :||: :||:

[Avskr 1767— 1768]



N:o67-

En gubbe dansar bland flickorna små
Och juckar på gumpen och hoppar på tå

Är så beskedlig

Kärlig och fredlig

Vill då så gärna, så

;

Plirar och lockar

Krusar och bockar

Käftarna darra ändå. :
1

1

:

Gubbe gå bort ifrån de sköna

Kärleken mäktar ditt bröst ej löna.

Hut utur huset

!

Vill du till kruset

Hälsa på Bacchus också?

Må göra, han kan dig kröna

Med rosor på hornena små.

[Avskr 1767—

1
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N:o68.

Quaeritur

om man hellre vill vara i luften än på jorden.

I anledning af den 12 martii 1767. Johan Granberg.

Melodi: Bröders och systrars glada lag

Bygg uti luften din grundval och hus

Gör utaf vax dina vingar

Flyg då som örnen mot solenes ljus

Lyssna åt jorden det klingar

Pengar och flaskor buteljer och glas

Blif hellre då på jorden ditt förbannade as.

Fastän här nere är mörkt och besatt

Ängsliga själar och trälar

Har dock försynen skapt tunna och tratt

Hjerna som tänker och grälar

Längta då lagom till änglarnas krans

Men dansa din canalje nu vår raglande dans.

[Avskr 1767]

9 — Ungdoms dikter



N:o 69.

Sucka granne och gråt

!

För bistra tider

Mitt hjerta svider

Jag är förnöjd när jag har en plåt,

Sucka granne igen

För sidentvånget

Och sedelfånget

Jag ler bak ryggen på en min vän

Nej, tro mig om det händer

Jag några suckar sänder

För en curs ned till 42

Jag mår mest lika braf ändå. - -

Min vän drick Iris skål

Och prof ditt mål.

Si banken är läst

Hvi skull' jag dåna,

Jag fick ej låna

Jag sörjer endast för punschen mest

Än Ert caffe min Fru?

Jag ömkar Eder,

Men hålt jag beder

Ert kön har konst att förblinda sju

Mamsell charmerar lika

Fast släpet måste vika:

Granne tal' ej om öfverflöd —
Lät oss dricka det har ej nöd

Min vän drick Iris skål

Och prof ditt mål.



Vår lefnad är kort

Om vi ej rusta

Och oss förlusta

Hvad ha vi haft när vi sku gå bort?

När vi spelat vår rol,

Och ligga kalla,

Hvar få vi tralla,

Hvar blir det då vi få dricka skål?

Nej lät oss lifvet njuta

Och sorgen utesluta

Granne bort med ett mjältsjukt knot

Klunk ur glaset och tag din bot

Min vän drick Iris skål

Och pröf ' ditt mål.
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N:o 70.

Melodi: Contradans N: VI

Är vår lefnad tung och svår

Bland cessioner och bankrutter

Man dock ej försumma får

Sina små redoutter

När på bår crediten läggs

Alla handelsgrenar stäcks

Lät oss då vår sorg fördrifva med vår kära N° 6

:

La la la la ...

.

Ser jag rikets labyrint

Och att våra partisaner

Spela mången vågsam quint

Stifta tusend planer

Ja fastän vårt riks-skepp bräcks

Vågar jag ändå till vägs

Att bekymmerslöst förglömma alltihop i N° 6

:

La la la la ...

.



Är min I ris grym och tvär

Att jag knappt dess hand får röra

Vill hon fast jag trogen är

Ej min suckan höra

Lika fullt mitt mod ej stäcks

Jag då hastar mig till vägs

Med en mera nådig Iris till att dansa N° 6

:

La la la la ....

Är jag stämd för Slotts-Cancelli

Borg-Rätt eller annat forum

Och min björnhops tyrrani

Gör med mig Rumorum
Om af Blombergs klapp jag väcks

Och en liten stund förskräcks

Mutas han, och jag om afton svingar fri i N° 6

:

La la la la ...

.

Ingenting i verlden kan

Mina nöjen relachera

Tid och öden om hvarann

Ej mitt mod coupera

Och om jag på Gillstu'n vräks

Rör mig ej hvad om mig sägs

Där sku jag och mina bröder öfva oss i N° 6

:

La la la la ... .

[i



N:o 71.

Hör min vän! Din vän nu fråga

Om han än ett glas förmår

Intet skall man honom plåga

Sielf hans fria villja rår

Nå god tår.

Denna must och denna syra

Har naturen gett vårt blod

Ej för det vi sku bli yra

Gå i dårars öfvermod

Nej nej men.

Nej nej men den söta saften

Bör ej styra våra värf

Bästa hjerna mister kraften

Bästa hjerta tar förderf

Ja ja men.

Ja ja men en slug blir galen

Men en galen aldrig slug

Då begynna kärleksqualen

Under böner hot och trug

Och då så.



135

Ja just så bör dryckes balken

Rätt förklaras kära vän

Akta dig du för den skalken

Som är gud för druckna män

Ja än sen?

Kära vän förutan smärta

Knytom enighetens band

Och utaf ett enigt hjerta

Önskom godt med glas i hand

Kung och Land.

20/12 1767



N:o 72.

Kärleksfråga obesvarad

Cleon fråga mig

Min Iris, om jag var din vän

Om jag ej kände dig?

Jag svara jo, jo men.

Han sjöng i denna tysta dal.

Om sin frihet och sitt qual.

Skogens lilla näktergal

Mellan suck och tal

I toppen på en al

Han stämde då in

:

Men Iris, vår herdinna,

Skall Cleon blifva din? :|]

Nej min Camilla nej

Jag sätter fyra lamm i vad

Hjertat får han ej

Fast han i döden bad

Jag sjelf ej om mitt hjerta rår

Intet vet jag hvem det får.

Friar'n kommer, friar'n går

Kärlek ej förmår

Än på många år

Mitt hjerta ta in.

Men Iris, vår herdinna,

Skall Cleon blifva din? :||:

[Avskr 1768]
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N:o73-

Fisk fricadeller

Lilla Cloris för oss framställer

Kungens kockar och gesäller

Mindre konsten lärt

Fast de i kungens farstu dundra

Plä de knappt laga rätt en flundra

En metvurst eller en ärt

De koka soppa på en snärt.

[Avskr 1768]



N:o74-

Melodi: Marche de Stamitz

Marsch mina Björnar, vänster sväng, höger om
Marsch från quarteret

Slå ramen på bantleret
> (Musik:)

Ack ! Kom o frihet kom ! kom ! kom

!

Frihet du ! mitt paradis,

Hela verlden ger dig pris,

Du barns och gubbars paradis;

Marsch, mina Björnar, höger om, vänster sväng!

Förtretliga skara

Lät mig nu få vara

Försvara

Min taskbok,

Rock och vest och böxor,

Min nattmössa och säng

Vänster sväng ! Sväng ! Sväng

!

[Avskr 1770—72]
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N:o7 5 .

Melodi: Ne perdons jamais 1'espérance

Nå så äro vi ensamma
Husbondfolket borta är

Jag som har dig så hjertelig kär

Vill nu i frihet dig omfamna
Vackra Johanna jag vill och jag kan

Kom kom min vän så skall det gå an.

Lät ej tiden från oss rusa

Kärlek intet uppskof tål

Du har hört mitt ändamål

Rent ut jag kan intet krusa

Vackra Johanna jag vill och jag kan

Kom kom min vän så skall det gå an.

Aldrig ett ord mer om den saken

Jag kan undra hvad Ni vill

Tänk ! huru han här bjuder till

Jag tror han är intet vaken

Vet, at jag som ren jungfru och mö
Har altid lefvat, så vill jag ock dö.



Ack jag häpnar och förskräckes

För ett sådant hårdt beslut

Dö som mö! det stryka vi ut.

Si så min sköna om hon täckes

Vackra Johanna jag vill och jag kan

Kom kom min vän så skall det gå an.

Nej ta mig raggen det nå'nsin händer

;

Hvad är det för ett satans fläng?

Kom ihåg det är Herrskapets säng,

Och at Ni visst blifver bränder;

Vet, at jag som ren jungfru och mö
Har altid lefvat, så vill jag ock dö.

[Avskr 1 77

1



Register

A.

Text Musik Komm.
Ack! ack! lustiga tider S. 220 S. 173 S. 221

Ack! hvad för lust och nöje köpes

här i staden T Q TO 1

Ack min bror hjelp en Canalie 102

Ack om Du visste Mareta du — 221 I ^7 228

Ack så kall om sina händer 64 i^8 lid
i

Aldrig såg man någon göra 239 176 242

All ro man önska vill— se : Ack
hvad för lust och nöje

Alla willja Cloris åga 0 771 /

B.

Bacchus, tvi vale den förtreten I IQ l80

Bort med alla svarta tankar — 123 ig6

Brunblåa bölja 39 76

Bygg uti luften din grundval och

hus 129 203

C.

Caffe-kokar Urban träder 236 176 237
Cleon fråga mig 136 212

Cloris, tvi vale den förtreten — 114 182

Consistorium hielp En flicka — 30 62

D.

Danska kungen till mig sade — 27 56



142 Register

Text Musik Komm.
Den flickan hon är

sacramentskade söt s.63 :S. 149 S. 114

Denna sopp-smed bör man gifva 241 176 242
Det spädaste ögat knappt skådar

sin dag 0 _
8 7 (160) *59

Diana jagten väntar dig 28 154 60

Du ljufva carnaval 16 I \0 0 /

Du prunkar med din ätt 1 26 I ^0 20

1

kj.

En gubbe dansar bland flickor

små 128 202

En gång ett djur i verlden kom 233 175 234
En gång jag såg / En skönhet . . . 86 164 I 56

En gång på en helig dag 82 162 146

En gång såg jag en nådig fru vid

en spegel 23 J 52 47
T? TT j ' 0rm nerrans tjenare en gang — Pr 163 l 53
En sådan flicka vill jag ha 115 185

En trogen vän i nöden 108 171

Ett dukat bord ://: 7Q 142

T-l

F.

Fattig gumma med svafvelsticka

och flinta 77 152 *39

Fisk fricadeller m 213

Flickor och sängar 127 201

Fy tunnor tusand, hur ser du väl

ut? 68 l6l 123



Register H3

G.

God afton min Fru Pastorska —
God dag sade Sidenström,

god dag herr Secter

Gud bevare Grimmens lif

H.

Hjertat värker bröstet slår

Hvar gång mitt öga går hop —
Hvar skall jag födan taga

Hå hå, hå hå, jag Mareta du —
Hå hå ! jag är nu sjuttio år

Högtid beredes

Hör min vän! Din vän nu fråga

L

Ingen vet hvart Lucas går

Intet qual mitt glada hjerta sårar

Isterhaka väldig buk

j-

Jag vet ett litet pastorat

K.

Kom, lät oss Cloris vandra

Kom min vän jag beder

Kom sku vi till torget vandra —

Text Musik Komm.

s: 32 s. 65

12 149 24

84 14g

74 *37

101 168

36 7/

224 157 225

47 i57 85

116 168 185

134 211

120 1Q3

104 16g

20 151 43

80 144

in 167 177

60 10g

250 251
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Text Musik Komm.
L.

Leivom uti nöjda da r 103 162 1 6g
Lycka, lilla gud ^7 10^

Lycklig den sakta S. 44 S.82

Lät oss allt behaga 124 ig8

Lät vänskap vara blotta ord — 122 195

A/f

Må foi, jag futtigt mår 1 ^0 106

Marsch mina Björnar, vänster

sväns:, hösrer om iq8 171 138

Min vän, jag vill dig fråga I 12 180

N.

Nu det händt som sist väl hördes 24O 176 242

Nu har den fördömda Kocken — 239 176 242

Nu äntlig ä de dagar komna — 70 128

Nå se Mor Mareta, hur står till? IOQ 167 173

Nå så äro vi nu ensamma 172 216

När blixt och hårda dunderslag 97 166

När jag har min mat och dricka 54 100

O.

Om biörnarna hota— se:

Uppriktigt jag älskar

Om jag fick i brudsäng kriga — 118 187

P.

Pass man på min Damon du — 40. 77
Piff, paff, puff med bomber,

canoner 72 *3*



Register 145

Text Musik Komm.

R.

Rundt kring i verlden jag sväfvar 89 165 161

S.

Samlens herdar, lät oss sjunga — S-99 S. 167

Sicken Gloris ://: 52 158 98
Signe Himlen den som kan 247 176 247
Skogens Gud lät röra Eder 34 68

Skogsrå, Sjörå, Tomte-gubbar

små 46 156 84

Skåda sin morgon, sitt öga

gnugga glad 24 153 5 1

Stackars Pelle som måste krusa

och kamma 5° 94
Stjernan hon glimmar och lockar 107 171

Stor sak i alting på denna här

jord ll 9 189

Sucka granne och gråt! 130 169 205

Så platt har nu den Antichrist — 65 159 114

T.

Tag ditt glas vid friska källan — 121 195

1 vanne loppor kom att träta — 93 100 163

Täckaste kropp 43 J 55 79
Tänk om jag blef rik och mägtig

— se: När jag har min mat och

dricka

U.

Uppriktigt jag älskar 231 *49 231

10 — Ungdoms dikter
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Text Musik Komm.
V.

Vänskap himla-barn på jorden 95 164

Ä.

Å skulle nu vara så dig till behag S. 67 S. 160 S. 114

Ä.

Ädla sinne! 106 iyo

Är vår lefnad tung och svår — 132 170 208



MUSIKEN
till

DIKTERNA





N:o2

God dag sade Sidenström, god dag herr Secter

Åkn

kom - mer så dris - tigt, för - låt mig jag her,

Fal - le - ral -le - ral - la, Fal - le - ral - la - la - la, Jag

kom - mer så dris - tigt, för » låt mig jag ber.

Samma melodi: N:o 27a och N:o 79

N:o3

Ack! hvad för lust och nöje köpes här i staden

Tidsfördrif

Ack! hvad för lust och nöje köpes här i sta -den Hvem är ej som våga vill tre

plå-tar på Mask - ra - den? Va-ra klädd i chauve sourie och dan-sa med de

sto - ra Kom-ma se'n för Slotts Cancellic och skämmas som en ho - ra.



Samma melodi: N:o 25 och N:o 65



N:o 5

Isterhaka, väldig buk

Colin och Bobet



N:o6

En gång såg jag en nådig fru vid en spegel

E. Drake

En gång sig jag en nå - dig fru vid en spe - gel

Kö - ra mig up - på öörr'n och stäng - a sin re - gel

Gans - ka var - samt trä - da fram par a - mi - tien.

Samma melodi: N:o 20 och N:o 32



i53

N:o7

Skåda sin morgon, sitt öga gnugga glad

Åkn

Skå - da sin mor - gon, sitt ö - ga gnug - ga glad;

Vak - na vid sitt caf - fe, vid sitt the och cho - ko - lad

Gäs - pa, läs - pa, sjung - a, suc - ka, slum - ra i - bland,

I en li ten cha »no - nais med ro - sen - rö - da band.



N:o9

Diana jagten väntar dig

Iphigenie den andra

rr—*rr

—

17~

när han hör ett en - da skott Så dör han i sitt hopp.

Samma melodi: N:o 62
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N:ol6

Täckaste kropp

Fr. Så. N:o 62



N:ol8

Skogsrå, Sjörå., Tomte-gubbar små

La Clé du Caveau

Skcgs-rå, Sjö - rå, Tomte - gub - bar små Bu-gen. 1 Er för värt Brurms-

kas-tar Cch till ko - nung väl-ja sig Värt Brunns-rä en-häl-le - lig.



157

N:ol9

Hå hå ! jag är nu sjuttio år

;

Kronfogdarne

Samma melodi: N:o 77 och N:o 78

N:o20— ses. 152



i 58

N:o21

Sicken Cloris ://: Kommer trippandes på Norrbro

Åkn

Sic - ken. Clo -ris Sic - ken Clo - ris Kommer trip - pandes på Norrbr

Sö - ta Clo - ris Sö -ta Clo - ris Töfva li - tet och ge Er ro

Tof-feln kip - par; Se hon trip-par; Vipps så drog hon ned sin Pha-e-ton.

Hol-la, vän - ta; Sö - ta fän - ta; Ej så bråt - tom. ut - i Er gång.

N:o25 — ses. 150

N:o27b

Ack så kall om sina händer

Jag för min del är uppbrän - der Af en eld som Ni tändt på

Det är hårt att så hante - ra En oskyl - dig af vårt köa

Som mot Er ej syn - dat me - ra Än blott sedt att Ni är sk

Colin och Babet



N:o 27c

Så platt har nu den Antichrist

Psalmboken i6g§



i6o

N:o27d

Å skulle nu vara så dig till behag

Colin och Babet

har va - ri låf t>£ - de kannor och stop Och mer än du kan dig in -

r e r "f

bil - la.

Sannolikt samma melodi: N:o 39



N:o28

Fy tunnor tusand, hur ser du väl ut?

Bobis bröllop

* m

Fy tun-nor tu

Ö » go - nen rö
- sand, hur ser du vä
- da och nä - san i

1 ut?
lut;

Kipp - skodd och tra - sig och
Mun - nen, till ö - rat upp-

sia - gen:
dra - gen;

Sil£ - ver - glittssalf - va, med plås - ter he-satt;

Pi » pa i munn och tul - pan p£ din hatt; Käg - lor och stryk;

Ränn di och ryk: Sof fritt på djur - gåln hvar natt, - • natt.

1 1 — Ungdoms dikter



N:o35

En gång på en helig dag

Samma melodi: N:o 46



N:o37

En Herrans tjenare en gång



164

N:o 38

En gång jag såg

CU 5

En gång jag såg. En skönhet med ett strykjern gå på kir - leks - tåg;
Ett glöd - gat lod Hon med en eldtång tog, ack Himmel! hvad för mod!

N:o39— se s. 160



N:o40

Rundt kring i verlden jag sväfvar;

Tillfället gör Tjufven

|2 fi r
-s Jl

Rundt kring i

Blixt - rar för

-

verlden jag sväf - var;
fär-lig min lyc - ka,

Aid - ri

Tar ja %

för
min

ödet jag bäf - var;
staf och min krycka,

1
U J? »mm •

Han tar väl blomman bort i sin knopp; Men ändå, tänk, så 11 - ter jag opp:

t



1 66

N:o41

Tvänne loppor kom att träta

Åkn

Tvänne lop-por kom att trä - ta Med en alltför skamlös röst,

Då de skul-le till att ä - ta På en li -ten skönhets bröst:

Nå nå Si si Kå hå Det var nu i . höst Det var nu i höst.

N:o46 — ses. 162



i67

N:o51

Nå se Mor Mareta hur står till?

Bobis bröllop

5— J —^—

-

Nå se Mor Ma- • re - ta hur s tår ti a? Aj. . Jag är så vi 11 I sön - dags

o *" J

hörd' jag i kyr - kände sa' Aj.,Mor Mare -ta Mitt tal e£- ter la - gen Att AndersmässJ

N:o52

Kom lät oss Cloris vandra

Akn

Kom Jät oss Clo - ris vand - ra Och gö - ra som du vet Det lil - la and» ra

and - ra Den lil - la hem - lig - het Ut - i för - tret Men gif mig först till

ka ett stop Så går det hop Så går det hop.



1 68
~

N:o57

Högtid beredes

Fr. Så. N:o 12

Gu- dar-na su - to Mars och tror Pluto Ut - i ensof-fa de klun- ka god tår

Vå - ta munngi-por To - tak och pi - por Ang - a i - "bland de för - silf-ra - de hår.

N:o62 — se s. 154

N:o65 — se s. 150



N:o69

Sucka granne och gråt!

Fr. Så. N:o 26

tvång - et och se-del -fång - et Jag ler tak ryg - gen. på en min vän

m 4 1 m v.HJ mm
Nej, tro mig om det hän-der Jag någ - ra suckar sän-der För en

Win vän drick I - ris skål Och prö£' ditt mål.



170

N:o 70

Är vår lefnad tung och svår

Akn

' Är vår lef - nad tung och. svår Bland ces - sio - ner och bank » rut = ter

Lät oss di vår sorg för - drif - va med vår kä - ra num - ro sex:

La la la la la lal- la la ...



Rock och vest och böx-or Min natt - mös - ga och säng Vänster sväng ! Sväng ! Sväng



N:o 75

Nå så äro vi ensamma



173

N:o76

Ack! ack! lustiga tider

Tillfället gör tjufven

5—W—H-
Pap - per och pen - nor och
Lund - mark, Grlm så\

•bläck där -till

ock Thar-mouth
Har 5aS s^ myc - ket
Vän - ta till Ju - ni



174

N:o77 ochN:o78
N:o 79— se s. 149

— se s. 157



*75

En gång ett djur i verlden kom
N:o80



176

N:o81

Caffe-kokar' Urban träder

Åkn

Caf - fe - ko - kar' Ur - ban trä der Mi-na l4å - der för Er

fram, Ut-i si - na hög - tids - - klä - der, Mellan pi » por, krus och

damm: Med en rnös - sa ut - i lan - den Och en nog be-tryckter

-—^ — Pmm

Bu-gar sig helt djupt i san - den, Bjuder »ef - fe, thé* och vin.

N:o82

Aldrig såg man någon göra

KMAB sign. DBlSv-R Dansbok 5

sma-kapå Så - dan äg- ge - rö-ra. Lät dem ä - ta som för - må Sked till munnen

fö - ra In - tet för Dej In - tet för mej Så - dan äg - ge - rö - ra.

N:o 83 — samma melodi



KOMMENTAR

— Ungdoms dikter





Utgivningen av Carl Michael Bellmans Skrifter inom ra-

men för denna upplaga har nu pågått i sextio år. Under

denna tid har mycket hänt. Bl. a. genom själva utgivnings-

arbetet — jag tänker då närmast på Olof Byströms redak-

tioner av Dikter till Gustaf III och konungahuset samt

Dikter till enskilda (StU VII—XII) — men också genom

den forskning som under de senaste femtio åren bedrivits

av Nils Afzelius, Olof Byström och andra, har bilden av

Bellmans författarskap börjat klarna. 1920 års redaktions-

kommitté hade, på forskningens dåvarande ståndpunkt,

knappast någon möjlighet att urskilja gränserna kring

detta författarskap. Kanske var det därför man i arbetets

titel undvek bestämningar sådana som "valda" eller "sam-

lade" skrifter, trots att den första volymens företal uttalar

att ambitionen då var en samlad utgivning. Nu kan vi

bättre bedöma författarskapets omfång och det faller sig

därför naturligt att nu planera det fortsatta utgivnings-

arbetet med en fullständig utgåva av Bellmans samlade

skrifter som mål.

Vid ett Bellmanssymposium till vilket Kungl. Vitterhets

Historie och Antikvitetsakademien tog initiativet 1976

inaugUrerade professor Olof Byström denna målsättning i

ett föredrag om Standardupplagans framtid (tryckt i Tio
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forskare om Bellman, Filologiskt arkiv nr 2o
5
Sthlm

1977). Symposiet nominerade en Bellmanskommitté inom

Vitterhetsakademien, vars medlemmar, professorerna Carl

Fehrman, Inge Jonsson, Örjan Lindberger och Carl Ivar

Ståhle bedömde Bellmans ungdomsdiktning som den del

av hans författarskap med vilken en fortsatt utgivning

borde inledas. Bellmanskommittén uppdrog åt mig att

redigera denna utgåva.

Bellmans ungdomsdiktning är ett begrepp som hänför

sig till hans konstnärliga, inte till hans fysiska, ålder och

utveckling. En meningsfull tidsgräns för denna diktning

erbjuder den första Bacchi Ordens- och Fredmansdikt-

ningen från 1766 och 1767: inom dessa dramatiska poe-

tiska cykler skulle Bellman komma att utveckla och full-

ända sitt särpräglade författarskap. Tidsgränsen kan

emellertid inte dragas skarpt. Dels innehåller Bellmans

diktning redan före denna tid mycket som i sin art fram-

står som färdigutvecklat vid en jämförelse med hans se-

nare diktning — jag tänker då på sådana tidiga dryckes-

visor som skulle komma att tryckas i Fredmans Sånger

1 791, på religiösa versbetraktelser och på personvers. Dels

fortsätter han att parallellt med Bacchi Ordens- och epis-

teldiktningen odla genrer som varit typiska för hans tidi-

gare författarskap: sällskapsvisor i trängre mening såsom

dryckes- och bordsvisor, rollvisor, reflexionslyriska visor,

pastoraler m.m. Dessutom försvåras en skarp avgränsning

av detta tidiga författarskap rent tekniskt av att grunden

för texternas datering i flertalet fall är daterbara avskrif-

ter vars eftersläpning i förhållande till texternas koncep-

tion är mycket svår att bedöma. Jag har med hänsyn till

dessa faktorer valt att till Bellmans ungdomsdiktning hän-
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föra sådana texter som föreligger i avskrifter från tiden

fram till omkring 1770 och som inte är Bacchi Ordens-

dikter eller Fredmans epistlar.

Med denna avgränsning blir Bellmans ungdomsdikt-

ning mycket omfattande — alltför omfattande för att

rymmas i en volym. Textkronologin är alltför svävande

för att tillåta en tidsbestämd uppdelning av materialet.

En genrebestämd differentiering är däremot möjlig, ja en

sådan har redan inletts med Dikter till enskilda I (StU

VIII) som till största delen innehåller texter från denna

tid. En fortsatt differentiering måste, för att inte alltför

mycket försvåra det framtida utgivningsarbetet, i en åt-

minstone översiktlig redigeringsplan ta hänsyn till hela det

återstående textmaterialet. De textkategorier som ännu

inte utgivits i Standardupplagan är, sammanförda till

tänkbara volymtitlar, följande: Religiös diktning. Politisk

och patriotisk diktning. Översättningar och parafraser.

Brev och prosa. Backanalisk diktning. Dikter av blandat

innehåll. De fyra första textkategorierna torde, både med
hänsyn till textmassa och till innehåll, bäst lämpa sig för

volymer som var för sig omspänner hela Bellmans förfat-

tarliv. De två sistnämnda kategorierna lämpar sig däremot

väl för en uppdelning i ungdomsdiktning och senare dikt-

ning, och det är ungdomsdikterna av "blandat innehåll"

som presenteras i denna volym.
1

Gränsdragningen mellan textkategorierna har ibland

1 För min bestämning av "Bellmans ungdomsdiktning" och för

differentieringen av textmaterialet m. hänsyn till kommande utgiv-

ning har jag lämnat en grundligare och mer underbyggd redogörelse

i ett Redaktionellt PM (Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets-

akademiens Bellmanskommitté. Maskinskr. 1978).
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varit mycket svår att göra. Den kanske svåraste gränsdrag-

ningen har jag dock sluppit ifrån — den mot Dikter till

enskilda. Dessa är i huvudsak avsöndrade och utgivna i

StU VIII, och de nya jag påträffat har jag medtagit här.

Även de kategorier som kan beskrivas som genrer är

ofta svåra att avgränsa. Så har jag till den backanaliska

diktningen inte velat hänföra varje sällskapsvisa som inne-

håller en utbringad skål, varje text som har en anspelning

på dryckenskap eller som innehåller en skildring av en

dryckeshjälte. Min huvudprincip har varit, att till den

backanaliska diktning som jag avsöndrat från det aktuella

materialet hänföra texter vars huvudsakliga budskap är

backanaliskt : rena dryckesvisor och de visor i vilka Backus

uppträder i olika roller och situationer.

Än mer problematiskt är begreppet politisk visa. Om
man begränsar det till att stå för visor som innehåller

agitation för eller emot en politisk handling, ett otvetydigt

politiskt ställningstagande till en allmän företeelse eller ett

definierat partiprogram, ja, då är Bellmans ungdomsdikt-

ning opolitisk. Vissa av dess texter innehåller emellertid i

huvudsak en värdering av tidssituationen. De ger oss en

bild av hur Bellman som skald upplevde frihetstidens poli-

tiskt stormiga slutskede och ger därför en belysande bak-

grund till förståelsen av hans gustavianism. Av detta skäl

har jag för framtiden sparat texter sådana som Månan
(separattr. Sthlm 1958), Jag spar om bättre tider (EU 1

s. 42) och Lät oss vår tid förgäta (CU III s. 398)

.

Denna samling innehåller flera hittills otryckta texter

av Bellman. Någon begränsning av materialet har inte

gjorts annat än med hänsyn till de ovannämnda text-

kategorier som har publicerats eller som kommer att publi-
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ceras i Standardupplagan. Varje sovring av materialet

med hänsyn till texternas kvalitet eller till "Auctors ära"

skulle med nödvändighet korrumpera huvudsyftet med att

utge Bellmans ungdomsdiktning: att belysa hans utveck-

ling som skald inom olika genrer fram till den stora poe-

tiska nyskapelsen Fredmans epistlar. Kellgrens tes, att man
"i lärd som i allmän mening, icke (är) Far til andra barn,

än dem man sjelf erkänner" (Fredmans epistlar, Sthlm

1790, Företalet s. 2) har inte giltighet i dag, vare sig i

lärd eller i allmän mening, i synnerhet inte om man bl. a.

är far till Fredmans epistlar.

De texter som medtagits är alltså alla från tiden fram

till 1770 till kategorin Dikter av blandat innehåll hörande

texter som med tillräcklig yttre säkerhet kan attribueras

till Bellman. De principer för en säker yttre attribution

som jag beskrivit i Kring källorna till Bellmans ungdoms-

diktning (se nedan) utesluter en del texter som av tradi-

tion tillskrivits Bellman, som inte på några säkra yttre

grunder kan frånkännas honom och vars inre egenskaper

snarare talar för än emot hans författarskap. Dessa texter

återfinns, med direkt anslutande kommentarer, efter det

sammanhängande kommentaravsnittet nedan (s. 21g ii).

Den övervägande delen av de texter som hör till Bell-

mans ungdomsdiktning har av allt att döma tillkommit

utan tanke på publikation genom tryck. De utgör, liksom

merparten av de visbokstraderade texter som omger dem
i källorna, vispoesi för privat bruk, för privat konsumtion,

och de har förmedlats till eftervärlden genom privat,

oftast författaranonym tradering. En litteratur av detta

slag får helt naturligt en långt instabilare textbild än den

som är avsedd att genom det tryckta ordet presentera
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författaren för en kritisk allmänhet. Varianterna är svåra

att värdera som "äkta" och "oäkta" redan av det skälet

att Bellmans egen presentation av texten säkert vanligen

varit muntlig och i detaljer varierande från gång till gång.

De vissamlare som skrivit av texterna har vidare inte varit

några samvetsömma förmedlare av en sakrosankt tradi-

tion. Tvärtom har de ofta varit flyhänta anpassare av

texter till egen smak och egna behov ofta med egna fär-

digheter som versifikatörer. Med hänsyn till detta har jag

låtit två kritiska principer vara vägledande vid valet av

källor till vad som skall kunna presenteras som ungdoms-

dikter av Bellman

:

1 . Samtidigheten. Källorna bör med sina varianter återge

texten i de former den hade under tiden fram till 1770.

Nämnvärt yngre källor har inte beaktats med undantag

för sådana som bevisligen, eller att döma av ytterst starka

indicier, omedelbart utgått från en samtida källa. Övriga

yngre källor har i några fall anförts, men då enbart ut-

nyttjats som attributionsgrund.

2. Närheten till Bellman. Med hänsyn till de fria normer

som tillämpades vid traderingen av vistexter, har jag vid

valet av huvudkälla så långt det har varit möjligt och

rimligt valt en avskrift, som tillkommit inom en krets där

Bellman varit känd inte enbart som skald utan också som

person. Mera perifera samtida källor har dock medtagits i

källförteckningarna och variantapparaterna, detta för att

belysa de enskilda texternas spridning under detta tidiga

skede.

För de iakttagelser och värderingar som- väglett mig vid

kritiken av enskilda källor finns det inte utrymme här. För

dessa redogör jag närmare i uppsatsen Kring källorna till
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Bellmans ungdomsdiktning, Filologiskt arkiv nr 23, Sthlm

1980, till vilken jag under förkortningen "Kring källorna"

vid behov ger hänvisningar i kommentarerna till de en-

skilda texterna. Här lämnar jag endast en översikt över

de källor som anlitats och till vilka kommentarerna hän-

visar :

I. Handskrifter.

Tillhörande Kungliga Biblioteket, Stockholm

:

1) Samling av Bellmans Poesier — börjad år ij6g.

Ägarenamn å titelbladet: Ehrengranat. Sign. Vf 10.

(Eht.)

2) Handskrifter a) C. M. Bellman. Äldsta ägarnamn:

Fr. Gulander. Sign. Vf 1 1 . ( Gir.

)

3) Bellman, Skrifter, Afskr. af Völschow (ny pärm-

titel). Sign. Vf 15: 1—7. (Vhw 1—7.)

4) Bellmans Wisor, Fredmans epistlar. Stämpel: D. G.

Nescher. Sign. Vf 1 6. ( Nhr B.)

5) Vissamling, mest bellmaniana, vilken på 1800-talet

bl.a. tillhört P. O. Åkerman. (Utg. av G. F. Klemming.)

Sign. Vf 23. (Åkn.)

6) Bellmans Skrifter. Orig. och afskr. (ny ryggtitel).

Manuskript i pärm. Sign. Vf 36. ( Vf 36.)

7 ) Wice-Bok. Ägare och hand 1 : J. G. Bleumer. Sign.

Vs 57 .
(Blr.)

8) Allahanda 1—3. Ägare och hand: P. J. Hjelm.

Sign. Vs 65: 1—3. (Hjm 1—3.)
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9) Wis-Bok D:G:N:ij68. Ägare och hand: D. G. Ne-

scher. Sign. Vs 66. (Nhr-68.)

i o) Sup Visor af Okiände Auctorer Samlade af CM
Völschow. i—2. Sign. Vs 86: i—2. (Vs 86: i—2.)

11) Visor af Okiände Auctorer Samlade af CM Völ-

schow. Sign. Vs 86: 3. (Vs 86: 3.)

12) Poesier af svenska diktare. (Ryggtitel.) Sign. Vs

104b. (Vs 104b.)

13) Tidsfördrif. Hand: SO Tilas. Sign. Vs 215. (Tids-

fördrif.)

14) Visbok. Utan signum. Accessionsnummer 1972/

122, (KB 1972/122.)

Tillhörande Uppsala Universitetsbibliotek

:

15) Bacchanaliska Samlingen. Tom 5 o. 6. 1 bd. Del-

vis kollationerade avskrifter efter okänd förlaga. Sign. V
2 1 al. (V 2 1 al.)

16) Samling af poesi och prosa. (Ny titel.) Sign. V
2 1 an. (V 21 an.)

17) Samling af Wisor. Ägare och hand: Carl Treuti-

ger. Sign. V 21b. (Ttr.)

18) Visbok från iyoo-talet. (Ny ryggtitel.) Sign. V
2in. (V 2in.)

19) WisBok. För Mademoisselle Ulrica Maria Risell

1—6. Sign. V 210—t. (Rsl 1—6.)

20) Coll. Nordin. Poetica Svecana. 8. Sign. Nordin

104. (N 104.)
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21 ) Litt Hum Suec. Poemer af kända författare B—K.

Sign. Nordin 1124. (N 1124.)

Tillhörande Lunds Universitetsbibliotek, De la Gardieska

arkivet

:

22) Samling af poesi. Tom 10.5. Sign. Cod XII a 22

o. a 24. (DIG XII a 22 o. a 24.)

23) Blandade Ämnen. Tom 53—56. Sign. Cod. coll.

1:3—5. (DIG 1: 3-5.)

24) Blandade Ämnen. Tom 65 o. 66. Sign. Cod. coll.

1: 7 o. 8. (DIG 1:70. 8.)

Tillhörande Göteborgs Stadsbibliotek

:

25) 2 Visböcker. Pärmstämpel C. B. B. Sign. Hs 548:

2 o. 1. (CBB 1—2.)

Tillhörande Linköpings Stifts- och Landsbibliotek

:

26) Bellmans ännu otryckta sånger. Ägare och hand:

P. A. Sondén. Sign. W 57. (Sdn 1—2.)

Tillhörande Bondeska arkivet å Ericsberg (dep. i Riks-

arkivet) :

27) Samling af Swenska Wisor I—XIV. Pärmstämpel:

S. C. W. Ägare och hand: S. Chr. Wallen. Sign. Manu-
skript- o. avskriftssaml vol 53—59. (Win I—XIV.)

Tillhörande Kungliga Biblioteket (nyförvärv)

:

28) Avskriftssamling. Ägare och avslutande hand:

Mattias Fryxell. Acc.nr. 1980/52 (Fxl.)



12 Kommentar

II. Tryck.

1 ) Samlade Skrifter af Carl Michael Bellman, utg. av

J. G. Carlén. I—IV, Sthlm (1855—) 1861. (CU 1—4.)

2) Skrifter af Carl Michael Bellman. Ny samling, utg.

av C. Eichhorn, 1—2, Sthlm (1876—) 1877. (EU 1—2.)

3 ) Fredmans Handskrifter, Upsala 1 81 3. ( FH.

)

4) Valda Skrifter af Carl Michael Bellman (utg. av

P. A. Sondén), I—VI, Sthlm 1835— 1836. (SU 1—6.)

5) C. M. Bellmans Skaldestycken, efter C. M. Völ-

schows manuscripter första gången utgifna, 1—2, Sthlm

1814. (VU 1—2.)

Stavningen i den här tryckta texten följer, då ett egen-

händigt Bellmansmanuskript eller ett originaltryck legat

till grund för den, originalet (N:o 1: originaltryck, N:o

10: egh — dock sannolikt ej originalmanuskript och N:o

35: egh originalmanuskript). Övriga texter bygger på

olika skrivares ortografiskt starkt varierande avskrifter.

Dessa har här normaliserats i fråga om stavningen, varvid

E. W. Westes Svenskt och Fransyskt Lexicon, Sthlm 1807

använts som "likare".
1

I övrigt har den genomgående nor-

maliseringen inskränkts till följande ingrepp: Bruket av

1 Krigsrådet Weste blev i sin egenskap av lexikograf den första

utomakademiska specialist som av Svenska Akademien engagerades

för ordboksarbetet (1814). Om hans förbindelser med Bellman och

medverkan vid utgivningen av Fredmans epistlar, se O. Byström,

Kring Fredmans Epistlar, Sthlm 1945—46, s. 78 ff och Magdalena

Hellquist, Handskriftsstudier till Fredmans epistlar, SFSV V:4:i,

Sthlm 1977, s. 153 ff.
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stor bokstav har gjorts mera konsekvent än i samtida

handskrifter och tryck. Varje versrad har fått stor begyn-

nelsebokstav medan bruket i övrigt har inskränkts. Före-

kommande skiften av stilsort i samband med språkliga

växlingar (latinsk stil för latinska och franska ord och

namn i f.ö. tyska stilsammanhang) har ej markerats i

normaliserad text, i övriga texter ersatts med kursivering.

Bindestreck har på några håll tillagts i uppenbart sam-

mansatta ord.

Interpunktionen följer så nära förlagan som möjligt

och avvikelser anges i kommentaren. Texterna har i gör-

ligaste mån ordnats kronologiskt, huvudsakligen efter

äldsta kända avskrift — i flertalet fall den enda krono-

logiska hållpunkten. Detta anges inom parentes efter text

(ex: Avskr. 1766). Inom varje år har avskriftsdaterade

texter ordnats efter position i daterande avskriftssamling i

den mån detta varit möjligt (jfr Kring källorna s. 61 ff).

Texter som dateras genom innehåll eller av rubrik i annan

källa än huvudkällan följs av enbart årtalet inom paren-

tes. Dessa har, liksom rubrikdaterade texter, placerats sist

inom varje årsgrupp med hänsyn till avskriftsdateringar-

nas eftersläpning.

I fråga om både innehåll och uppställning skiljer sig

kommentarerna här i några avseenden från dem i före-

gående delar. Den person- och kulturhistoriska kommen-
taren har i allmänhet inskränkts och i många fall kunnat

ersättas med hänvisningar till föregående delars i dessa

avseenden rika och välillustrerade kommentarer. I stället

har större uppmärksamhet ägnats källkritiska och text-

historiska problem, något som jag upplevt som nödvändigt

med hänsyn till den stora osäkerhet som i många fall
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råder beträffande attributionen och varianternas värde.

Denna del av kommentaren har också till uppgift att

belysa den mångformighet som är ett karaktäristikum för

denna till största delen muntligt presenterade och fritt

traderade litteratur. Kommentarerna är likformigt upp-

ställda enligt följande schema, som för varje text följts i

tillämpliga delar

:

1 . Källor. Detta avsnitt inleds med en källförteckning där

källorna i den mån de är daterbara har ordnats krono-

logiskt. Huvudkällan är kursiverad. Hänvisningar har

gjorts till sida eller folium där paginering eller foliering

förekommer, eljest till textnummer. Ett undantag är den

paginerade Hjm, i vilken hänvisning gjorts till de där

kronologiskt relevanta textnumren (se Kring källorna s.

24). Sist, och inom parentes, har jag angivit den samling

i vilken texten i förekommande fall har tryckts för första

gången.

Omedelbart efter källförteckningen har jag uppgivit

vilka källor som daterar texten respektive attribuerar den

till Bellman. Efter en eventuell motivering till valet av

huvudkälla och en redovisning av uppenbara relationer

mellan källor (traditionslinjer) avslutas detta avsnitt med
en rubricerad redogörelse för de avvikelser som har behövt

göras från den antagna huvudkällan. Häri upptas ej ovan

angiven normalisering av stavning etc.

2. Varianter. Förteckningen är ej fullständig. De varian-

ter som upptagits är i första hand sådana som kan antas

vara äkta och i princip likvärdiga och sådana som kan

tjäna till att belysa samband mellan källor som hör till
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samma traditionslinje. I enstaka fall, då någon äldre källa

än den som valts till huvudkälla förekommer, har jag

medtagit samtliga varianter från denna. Detta har i dessa

fall angivits.

3. Ordförklaringar. Dessa är merendels kortfattade "över-

sättningar' ' av ord som försvunnit ur eller är mindre van-

liga i modernt språkbruk och av sådana som genomgått

en påtaglig betydelseutveckling. Vissa begrepp och före-

teelser har krävt en utförligare kommentar. Då denna har

antagit formatet av en utredning, t.ex. av tidens mynt-

räkning eller principerna för ett textgestaltande kortspel,

har den brutits ut och placerats efter de till sida och rad

hänvisande ordförklaringarna.

Såväl textkommentarerna (Avvikelser från huvudkälla

och Varianter) som Ordförklaringar löper var för sig från

textens början till dess slut med hänvisning till sida och

rad.

4. En sammanfattande kommentar behandlar i förekom-

mande fall texten som helhet och upptar förutom even-

tuella utredningar av för läsningen väsentliga, tidsfärgade

företeelser, huvudsakligen litteraturhistoriska "randan-

märkningar".

5. Musikkommentar . Denna har för varje visa lagts i

direkt anslutning till dess textkommentar, på samma sätt

som i StU I—IV. Återgången har gjorts av två skäl: dels

är det bekvämare att ha hela kommentaren till en visa

samlad på ett ställe, dels är sambanden mellan text och

melodi så påtagliga och väsentliga (textens förhållande
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till cn känd musikalisk struktur är t. ex. ofta utslagsgivande

\id värderingen av metriska textvarianter) att en särbe-

handling av visans musikaliska gestalt ter sig onaturlig.

Textredigeringen och utarbetandet av de delar av kom-

mentaren som svarar mot punkterna i—4 ovan har gjorts

av mig. medan musikkommentarema och redigeringen av

musikbilagan har utförts av James Massengale. Arbetet

har väsentligt underlättats av den erfarna hjälp med vil-

ken professor Olof Byström bistått mig och det aktiva

intresse med \ilket Vitterhetsakademiens Bellmanskom-

mitté har följt det. Fil. dr Torgny Lindgren har sakkun-

nigt granskat och på viktiga punkter förbättrat min kom-

mentar till tidens penningväsende. Många enskilda fors-

kare, biblioteks- och muséitjänstemän har underlättat ar-

betet för mig och James Massengale. Att räkna upp namn
skulle föra för långt, men vår tacksamhet är stor.

Förarbetet med dess omfattande källundersökningar har

möjliggjorts tack vare att Kungl. Vitterhets Historie och

Antikvitetsakademien för ändamålet har ställt en forskar-

assistenttjänst till mitt förfogande under den tid jag be-

hövt. Volymen har slutligen kunnat utges tack vare de

generösa anslag som beviljats av Statens humanistiska

forskningsråd och det stora bidrag som lämnats av Oskar,

Mathilda och Gottfrid Mattsons stiftelse.

Stockholm i april 1980

Gunnar Hillbom.



Titelplansch

Bilden är utförd i akvarell och gouache. Texten, skriven

av sonen Adolf Bellman. är utförd på en remsa som täcker

nedre delen av stammen och följande äldre text, också den

av Adolf Bellman: "Målad af Carl Michael Bellman vid

12 års ålder och förärad af dess syster, Fru Arén von

Kapfelman, till Ad: Bellman den 3. Apr: 181 8." Om
bildens egenhändighet kan alltså knappast någon tvekan

råda. Catharina Christina Arrhén von Kapfelman var

Carl Michaels ett år yngre syster. Hon dog 1824. Olof

Byström har utförligt behandlat bilden i uppsatsen En
barnteckning av Bellman i Bellman lever än, Sthlm 1949

s. 51 f. Bildens nuvarande ägare är Sällskapet Bellmans

Minne.

S. 5—11: N:o 1. Alla willja Cloris äga.

Tryckt separat och anonymt. 4:0, Sthlm 1J58 på Wildiska

tryckeriet.

Två varianter: a och b. KB. — (EU 1 s. 229)

.

Attr: Jonas Apelblad: Anonymi et Pseudonymi Sveciae.

Tom. tertius p. 230. (Hs. UUB sign. U 234.)

Texten återger troget originaltrycket efter var. a.

Mellan varianterna av originaltrycket finns inga nämn-

13 — Ungdoms dikter
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Stockholm Srt)<ft uti WildifTd Srptffrift 175S.

Titelsidan till Tankar om flickors ostadighet. KB var. a
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värda skillnader. Mest iögonenfallande är förstaversen, i

vilken var. b offrar rimmet för en modernare språkform:

'Alla willja Cloris äga'.

Ordförklaringar:

S. 5 r. 4 Cloris, se nedan. — aga, äga. Formen förekom-

mer framför allt i äldre nysvenska (Hellquist; .
— r. 16

hartspändt lif. Rokokons dammode med dess karaktäris-

tiska kontrast mellan en vid kupolformad kjol och ett

getingsmalt liv under en högburen barm krävde hårdhänt

korsettering. Snörlivet, ett livstycke som genom snörning

— oftast i ryggen — kunde dragas åt så hårt bärarinnan

uthärdade, var det pinoredskap som modellerade den

önskade figuren.

S. 6 r. 5 Tabatiere, elegantare snusdosa. — r. 9 Cornet-

ter, "baktill eller på sidorna nedhängande, i håret eller vid

huvudbonaden fäst prydnad av tyll eller spetsar"

(SAOB). — r. 17 Eau a"lavende, lavendelparfymerat

luktvatten. — r. 18 Pourpourie, luktkruka — här snarast

dess innehåll av välluktande, torkade örter. Jfr StU V
s. ig8 o. VIII s. 95.

S. 7 r. 4 Chardonercen, normalt chanonaisen fr.

chanoinesse = stiftsjungfru ) , ett slags mössa som knöts med
band under hakan. Se även s. 52. — Carcasen, eg. fjädrar

eller överspunnen ståltråd som användes som förstyvning

i dräkten, för att framhäva bysten "trompeuses") för att

forma en hatt etc. Kan också ha använts för att beteckna

en hatt uppbyggd på carcas. Jfr StU I s. LYIII och OFE.
— r. 8 lappri, struntsaker. — r. 18 du Caffe i din graf.

Genom Kungl. Maj:ts överflödsförordning av d. 4/1

1
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1756 förbjöds all införsel och försäljning av kaffe. Bruket

av kaffe kriminaliserades dock ej, vilket skedde med den

långt strängare överflödsförordningen av d. 26/6 1766

(Jfr N:o 59 nedan!). Så som framgår av strofen var den

illegala införseln betryggande.

S. 8 r. 13 Clavsymbal, den dominerande föregångaren

till det moderna pianot (hammarklaveret) . C förekom i

två huvudformer: spinett och clavecin. Jfr StU V s. 107 ff

(bild). — r. 15 amouretter, kärlekssånger. — r. 20 lifligt,

levande. — r. 22 Astrild, kärleksguden. Namnet är upp-

funnet av Georg Stiernhielm.

S. 9 r. 2 Raton och Rosette syftar utan tvekan på Favarts

operaparodi med samma namn. Denna uppfördes på
Ulriksdal 1756, och des vaudeviller spreds snabbt i sepa-

rata tryck (Se Carl Fehrman: Vin och flickor och Fred-

mans stråke. Sthlm 1977 s. 138). Det är tänkvärt att

Bellman redan i den tidigaste av sina bevarade världsliga

dikter nämner ett verk av den vaudevilleförfattare som

betytt mer än någon annan för hans egen produktion i

genren. — r. 3 Vombre, ett populärt kortspel som Bellman

senare ägnat en särskild visa: Bröderna passa, glo och

gräla, tryckt i SU 5 s. 306. — quinze, trisette, andra

populära kortspel. Om Trisette, som tycks ha varit ett

speciellt populärt spel bland damer, se Bengt Loman:

Kortspelet på Klubben, BS 14, 1961, s. 1 1 ff . Betr.

1'ombre och trisette, se även StU VI s. 40. — r. 10 plåtar,

se nedan s. — r. 23 spisar. Weste: "Spisa, v.n.

(fam.) Suffire. Det spisar inte långt, cela ne nous menera

pas loin". Ordet har alltså i familjärt språkbruk betytt

'räcka till', 'förslå'.

S. 10 r. 5 Saloppe, rundskuren, vanligen ärmlös dam-
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kappa. Se StU I s. XLVI (bild). — Etui, Den exakta

innebörden här är svår att fastställa. Etuitillverkningen

var ett konsthantverk och etuiet som prydnad ofta väl så

viktigt som det föremål man förvarade i det. SAOB:s
äldsta belägg är från 1750. — Frese bör vara en förvansk-

ning av 'fraise' el. 'fräs', spetskrås. — r. 6 Girandoller, ör-

hängen med fritt hängande stenar. Se StU I s. CXLIV
och XXXVIII (bild). — r. 8 biäffs., bjäfs, grannlåt. —
fiäs, fjäsk, tillgjordhet.

S. 11 r. 5 Calista, se nedan. — r. 1 1 Venris, sammandrag-

ning av Veneris, Venus'.

Cloris och Calista.

I 1700-talets poetiska värld var de mest frekventa nam-

nen sådana som Cloris, Iris, Camilla, Damon, Tirsis,

Philemon etc. I en tid då namnval i stor utsträckning

styrs av moden bör det kanske understrykas att 17 oo-

talets rokokonamn så gott som uteslutande existerade i

fiktionens värld. I dopböckerna möter man dem praktiskt

taget aldrig, där härskar släkttraditionen suveränt över

främmande kulturmoden.

De ovan uppräknade namnen hör till rokokopastoralens

herde- och herdinnenamn. De spred sig snart till de flesta

genrer av lättare poesi, inte minst visa. Utanför sin ur-

sprungsgenre användes de i huvudsak på två olika sätt:

som typnamn och som täcknamn.

Bruket av täcknamn hörde primärt hemma inom säll-

skapslivet, framför allt inom de högre samhällsskiktens

preciöst höviska umgänge, där namnen blev smeknamn,

maskbenämningar eller salongsmässiga noms de guerres.
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I Bellmans poetiska praxis möter man detta bruk av täck-

namn i några dikter till enskilda adressater, så t.ex. i N:o

39 och sannolikt i N:o 15 i denna samling.

Som typnamn är rokokopastoralens namn socialt be-

skrivande klichéer på ungefär samma sätt som de namn-

grupper som är förankrade i andra genrer: borgarnamnen

Crispin, Dorilla, Pantin mil. (borgerlig fransk komedi)

och bonde- och tjänstehjonsnamnen Pelle, Truls, Malin,

Marjo mil. (bondkomisk, pseudofolklig visa och anekdot)

— men de är långt mindre bestämda till stånd och typ än

dessa. Dels beror detta på att de utgör en poetisk bestånds-

del av den franska kulturfernissa med vilken man ville

glänsa från borgerlig medelklass och uppåt, dels på att det

var inom dessa kretsar poesien skrevs och njöts. Medan
Crispin och Dorilla, Truls och Marjo är namn på "dem"

är Iris och Damon oftast namn på "oss".

När namnen används utanför det sociala sammanhang
där de hör hemma även som täcknamn, den franska sa-

longskulturens, får de en klang av demimond. I Bellmans

diktning gäller detta i synnerhet namnet Cloris vilket han

ofta använder som namn eller benämning på mycket lätt-

tillgängliga flickor (T.ex. flickorna i N:o 21 och N:o 52

nedan, den "Bond-Cloris" han roar sig med under vistel-

sen i Visbohammar, se StU VIII s. 25, och de "Clorissar"

som uppträder i Fredmans följe, se företalet till Fredmans

epistlar, StU I s. XII).

Namnens brist på individualiserande innehåll är på-

fallande. Ofta används de snarare som appelativ än som

egennamn (jfr "Clorissar" i exemplet ovan). Det är där-

för meningslöst att försöka utreda förhållandet mellan

Cloris och Iris i denna text — det är inte två personer
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utan två synonyma benämningar.

Liksom namnen Cloris och Iris får namnet Calista sitt

typinnehåll från den allmänna kulturmiljö till vilken det

associerar. Någon direkt förebild till namnet har jag inte

funnit, men det är uppenbart att det med sin latiniserande

form är avsett att kontrastera mot det modernare Cloris

så som de romerska matronedygderna kontrasterar mot

det mondäna salongslivet, som les anciennes mot les mö-

dernes.

Den anmärkning som Jonas Apelblad en passant gör i sin

anonym- och pseudonymförteckning (se ovan under

"Attr"), att författaren själv var långt ostadigare än de

flickor han besjunger, stammar från några år in på 1760-

talet, från en tidpunkt då Bellmans rykte som ung viveur

tycks ha blivit stadgat (se Kring källorna s. 67 f not 13).

När dikten trycktes var Bellman 1 8 år. Det finns ingenting

i det knapphändiga biografiska materialet som ger oss

anledning att tolka dikten som ett personligt dokument,

diktens Damon är inte tonårsskalden själv. Snarare skall

dikten ses som en poetisk övning, en imitation i den sati-

riska genren med utgångspunkt i en övertagen konven-

tionell attityd. Icke desto mindre togs dikten på blodigt

allvar. Den gav upphov till ett omfattande verskrig i vil-

ket Bellman själv såvitt bekant är inte vidare deltog. I en

av KB ägd volym (Ex B) har inte mindre än åtta gen-

mälen och genmälen mot genmälen sammanbundits med
Tankar om Flickors Ostadighet, fem tryckta 1758, ett

1759 och två utan årtal. Att Bellmans författarskap under

denna tid förblev oavslöjat framgår av att ingen av angri-
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parna gör sig lustig över hans lillgamla klokskap. Tvärt-

om — det personligaste angreppet är en teori om att

författaren är en försmådd friare.

Stridens hetta tycks ha påverkat Bellman till att en tid

framöver identifiera sig med Damon. I den bredare tids-

satiren Månan återkommer han till temat och två av hans

visor från början av 6o-talet är satirer baserade på samma
kvinnosyn (N:o 6 och N:o 7).

Musikkommentar till N: o 1:

Denna dikt har inte sjungits. Formen (trokaisk tetrameter

med rimföljd abba cddc, med alternerande feminina

—

maskulina rimord) hör till de vanligaste stroftyper Bell-

man använde sig av, när han skrev läsdikter eller tillfäl-

lighetsdikter vid gladare eller mindre seriösa tillfällen. Fler

än sjuttio av hans tillfällighetsdikter har denna strofform.

S. 12—14: N:o 2. God dag sade Sidenström, god dag herr

Secter.

N 1 1 19 s. 126. DIG 1 : 3 nr 125. Win I s. 187. Blr s. 2j6.

Hjm 1 nr 120. Nhr -68 s. 67. KB 1972/122 s. 340. Åkn

s. 144. DIG 1 : 7 nr 54. — (GU 3 s. 413)

.

Dat.: DIG 1: 3, 4/1763. Avskriften i N 11 19 är möjligen

något år äldre (Kring källorna s. 37 )

.

Attr.: Blr o. DIG 1 : 7.

Traditionen innehåller två huvudformer, en 12-strofig (N

1 1 19, DIG 1: 3, Win, Hjm /fragm/ o. Åkn) och en 19-

strofig. CU återger Åkn:s avskrift via ett tryckt mellanled

(Hamberg: 36 hittills otryckta sånger af C. M. Bellman,

Söderhamn 1853). Nils Afzelius återger i Allehanda dik-
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ter, Sthlm 1 965 s. 1 5 ff , den 1 g-strofiga visan efter Dag-

ligt Allehanda 17/7 1770, ett anonymt tryck som varit

förlaga för DIG 1:7. KB 1972/122 innehåller en helt

självständig oäkta version (se nedan). Blr har valts till

huvudkälla såsom den äldsta 19-strofiga och tillika den

äldsta attribuerande avskriften.

Avvikelser från huvudkälla:

S. 12 r. 2 Secter, Blr: 'Secreter', emendation enl. flertalet

hss m. hänsyn till melodi och följande strofer. — r. 9 Vi

ha nu från (så övr. hss) , Blr: 'Wi han nu fått'.

S. 13 r. 15 skryt uti (Så DIG 1 : 3, Win mil.), Blr: 'skry-

ta, i'. Frågetecken är insatta på s. 12 i r. 7 och på s. 14

efter r. 5.

Varianter (KB 1972/122 behandlas separat)

:

Rubrik: DIG 1:7: 'Wisa: af Bellman'.

Den 12-strofiga versionen motsvarar den här återgivna

19-strofiga versionens strofer nr 1—8, 13 (saknas i Hjm),

15, 17 o. 18.

S. 12 r. 1 god dag herr Secter, DIG 1:7: 'Herr Secreter'

(stavelserätt i förh. t. följande strofer). — r. 2. Versen

har en avvikande utformning i Win, (Nhr -68) o. /DIG

1:7/: 'ursäckta wj (förlåt mig jag) komma (-er) så dris-

tigt /hastigt/ till ehr (jag ber). — r. 5 springer och löper,

övr. hss utom Nhr -68: 'löper och springer'. — r. 10, ver-

sen är rikt varierad: Ta, N 1 1 19 o. Åkn: 'Till', DIG 1:7:

'På', uti possesion, N 11 19, Hjm, Åkn o. (Nhr -68):

'förutan (fort utan) pardon'. — r. 1 1 hvad är det då åt,

övr. hss utom N 11 19 o. Nhr -68: 'ach hwad är det åt'.
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— r. 13 Vid lif och vid heder, N 11 19 o. Nhr -68: '.
. .

och wid siäl', övr. hss utom Hjm: 'Jag swär på min heder'.

S. 13 r. 5 vända, Nhr -68: 'lägga'. — r. 6 fyllnad, DIG

1:7: 'fyllest'. — r. 15 i, DIG 1 : 3, Win, Äkn: 'uti'. — så,

N 1 1 19, DIG 1 : 3, Win o. Åkn: 'wäl'. — r. 16 Så näsan

och naglar, övr. hss: 'båd näsa och naglar'.

S. 14 r. 1 vänta, N 1 1 ig, DIG 1 : 3, Win o. Åkn: 'töfwa'.

— r. 4 Fort skrifvare på Gillstu'n, N 1 1 19, DIG 1 : 3, Win
Hjm o. Åkn: 'wräk skrifwarn på Gilstun'.

DIG 1 : 3 har den strof som här svarar mot strof 8 fram-

flyttad till efter den som svarar mot strof 15. Nhr -68,

vars avskrift i övrigt i stort motsvarar den här återgivna,

saknar strof 13. DIG 1 : 7 har motsvarande strof flyttad till

närmast efter strof 8.

KB 1972/122 har tagits med bland källorna till denna

text för att illustrera den i princip obegränsade frihet med
vilken de författaranonymt traderade texterna kunde han-

teras. På vismarknaden rådde allemansrätt. Det rör sig

om en tilldiktning på grundval av den 1 2-strofiga versio-

nen. Av dess strofer saknas den som här står som nr 15

helt — övriga är totalkorrumperade och omstuvade. Till-

diktning har skett, dels av en tredje textvers som i varje

strof ersätter andra versens textrepris, dels av åtta nya

strofer. Några strofer får illustrera om- och tilldiktningen:

W I

God morgon sad' Blomberg, god dag H r Secter

Förlåt mig jag kommer så dristigt jag ber fall:

Jag rår intet för det onda nu skier.

w 2

Här Sidenström lupit, här löper ock jag,

Här slita wi skorna hwar endaste dag. fal:
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Wår rätt till ersättning är nu blifwen lag.

w 13

Jag wäntar och pengar, snart heman i från

Och ärnar i Mårgon at giöra nytt lån fal:

Men mäst jag Dock liknar förlorade son.

w 14

Men deraf min fältskiär skall först få sin dehl

så framt om min näsa skall nånsin bli hel fal:

besitta den harmen i Wenneris spehl.

w 18

Neij herre här giäller eij Rim elP Reson

Kom med mig till Gillstugan förutan Pardon fal:

nu siunges eij längre, ur lindrigar' ton.

Slutet

Så går det med Secreteraren när han har spelt ut

förträfflig war början, men usligt dess slut fal:

Han måste till Gillstugan förutan alt prut.

Ordförklaringar

:

S. 12 r. 1 Sidenström, liksom Blomberg i r. 5, existerade i

sinnevärlden. Den förre står i taxeringslängden för Sta-

dens inre och östra kvarter 1755 med förnamnet lönas

upptagen som "kungl. slottskanslibetjänt" (
= exekutions-

betjänt), den senare i mantalslängden för Jacobs försam-

ling 1755 med förnamnet Nils som "extra Slottskansli-

betjänt". Blomberg har antingen varit speciellt välkänd

eller särskilt irriterat Bellman, han är den som oftast får

personifiera den indrivande myndigheten, så i N:o 36 och

N:o 70 nedan samt i Fr Så N:o 20. Här, och i N:o 70
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antyder Bellman att han är besticklig s. 12 r. 12. s. 133

r. 15 . Om Blomberg, se \idare nedan s. 151 och s. 20g

samt StU II s. 106. — r. 8 Gillstiin, gäldstugan eller

bysättningshäktet. arrestlokalen för dem som bysattes.

d.v.s. som berövades sin frihet för att därigenom tvingas

infria sina skuldförbindelser. Gillstugan låg på Bellmans

tid på nuvarande adressen Själaeärdseatan 17. En mycket

utförlig kommentar ees i StU III s. 14 f. — q Slotts-

'•: r: \:. överståthållareämbetets kansli, där bl. a. lagsök-

ningsmål avgjordes. Från 1749 tills han vid 56 års ålder

trädde tillbaka frän tjänsten 1763 tjänstgjorde Carl

Michaels far. Johan Arendt Bellman som sekreterare vid

Kungl. Slottskansliet. — r. 12 plåt, se nedan s. 733 ff.

S. 13 r. 1 Revision, det tidigare s.k. Revisionskansliet,

sedemera Nedre justitierevisionen. — r. 2 pension, i detta

sammanhang = lön. Jae har inte kunnat finna att ordet

normalt använts i denna betydelse. Sannolikt har rimmet

styrt ordvalet. Lönen. 300 daler s:mt det myntslag i

vilket ämbetsmännens löner utbetalades . antyder en rätt

blygsam ämbetsmannabefattning. som kopist eller kanslist.

— r. 5 vända därtill, här = lägga el. skjuta därtill. — r. 6

fyllnad, full täckning för den fordring vars ägare ligger

bakom lagsökningen .
— r. 7 piece, el. pjäs. 5 öre s:mt,

officiellt värderat till 6 öre och vanligen kallat sexstyver

om myntslag och mynträkning
;
se vidare nedan s. 133 ii)

.

— r. 8 ijäs, se ovan s. 21 .
— r. 11 quartal. De ordinarie

ämbetsmännens löner utbetalades normalt kvartalsvis. —

S. 14 r. 6 arga. här i äldre betydelse: onda
;
usla. Jfr uttr.

'arean lisr.
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Trots att de tre äldsta avskrifterna, de i N 1 1 19, DIG 1 : 3

och Win, representerar visans kortare version finns det

mycket som talar för att denna ej är ursprunglig: Blr:s

avskrift av den 19-strofiga versionen från mitten av 1760-

talet är den äldsta som knyter visan till Bellmans namn.

Den längre versionen ger, särskilt med Blr:s strofordning,

visans senare del formen av en replikväxling i vilka stro-

ferna som repliker bildar en organiskt sammanhängande

kedja. Tendensen att koncentrera ur underhållningssyn-

punkt väl långa visor möter vi i två andra texter ur Bell-

mans ungdomsdiktning, N:o 4 och N:o 13 i denna sam-

ling. Här är utvecklingsgången tydligare eftersom de

äldsta källorna innehåller de längsta versionerna (jfr ne-

dan s. 41 och s. 75)

.

När det sräller denna visa är det särskilt lätt att förståo

behovet av en koncentration. Det råder en påfallande

disproportion mellan visans textliga och musikaliska vo-

lym: hälften av sångstrofen upptas av vad som textligt är

ren utfyllnad (trall och textrepris, tillsammans 8 av 16

takter). Detta gör att den episka utvecklingen blir utdra-

gen och långsam, att replikerna trots deras livfulla språk

hakar upp sig och inte fungerar dramatiskt. Genom att i

första hand skära bort exekutionsbetjänternas avvisande

motrepliker på sekreterarens a\"värjningsförsök och genom

att stryka den sista strofen så att orden mynnar ut direkt i

en logiskt upplösande handling, "marsch utan pardon'

'

har Bellman åstadkommit dramatisk koncentration.

Detta är den äldsta av Bellmans sekreterarvisor, sanno-

likt den äldsta av hans bevarade visor över huvud taget.

Den torde med stor säkerhet ha tillkommit före hösten

1773 då Bellman fick stifta personlig bekantskap med
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exekutionsbetjänter och bysättningshot, under en tid då

han i sin faders hus torde ha levt skyddad från personliga

besök av Sidenström och Blomberg. Mot bakgrund av

detta är det intressant att se att sympatien i den längre

och ursprungliga versionen inte odelat står på sekretera-

rens sida. Det saknas inte förståelse för Slottskansliets be-

tjänter, och deras moraliserande utbrott, "din arga fyll-

hund", blir visans slutord. Genom förkortningen av visan

åstadkommer Bellman inte enbart att han ökar dess kon-

centration och höjer dess underhållningsvärde. Han re-

tuscherar samtidigt bort dess moraliserande inslag.

Musiken till N:o 2:

Melodianvisningarna i Åkn s. 144 (Om Biörnarna hota

och gillstu'n slås opp) och i Win Is. 187 (Upriktigt jag

älskar) leder fram till samma dikt i Åkn s. 126, vars

melodi också meddelats:

Melodin har upptecknats med stor osäkerhet, men rytmen

kan justeras på ett sätt som förmodligen står Bellmans

version nära. Denna rekonstruktion återges i musikbilagan

i detta band. s. 149. Melodins proveniens är okänd.

Bellmansdikten När väktarne ropa att klockan slår tolf,

som tidigare har tryckts i CU 3 s. 412, har förmodligen

föredragits på samma melodi.
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S. 15: X:o 3. Ack! hvad för lust och nöje köpes här i

staden

DIG 1: o nr 154. Win I s, 31 str. 1—3 o. 5 . Hjm 1 nr

54. Win III s. 310 str. 4 . Blr s. 271. KB 1972 1 22 s. 60.

V 2ian f. 80. Xhr -68 s. 40. V 2ian f. 6. FsJ s. 177. Akn

5. 311. DIG 1: 7 nr 111. DIG Xlla :: nr 79. — EU 1

s- 157 •

Dat. : DIG 1:3: 12 1 764.

Attr.: DIG 1 : 7 Alegren m. stöd av Akn.

Läsarterna skiftar våldsamt i de många avskrifterna av

denna tidigt spridda visa. Det gäller redan de tre äldsta

av de bevarade avskrifterna vilket tyder pä ar: visan hade

en icke obetydlig tradirionsbakgrund redan vid deras till-

komst 1764 o. -65 jfr nedan .

Avvikelser från huvudkällan

:

R. 1 1 Peppas Win, Hjm o. Akn . DIG 1:3: Tippas". —
r. 16 men KB 197: 122. Xhr -68 o. Akn : DIG 1:3:

'och*. — r. 19 Beaux Esprits Blr o. Akn . DIG 1:3:

'Bels-Esprits'.

Varianter:

R. 1 Ack! hvad för lust och nöje köpes här i staden DIG

1:30. Hjm . Xhr -68. V 2 in Fxl o. DIG 1:7: 'Ach!

hwad för lust cch nöje. finnes wankas' här i staden*.

KB 1972 122. DIG Xlla 22 o. V 2ian : 'Ach hwad för

Liufwa nöijen kiöpas (fins ej) här i staden'. Win. Blr

[o. Akn" : All ro man hafwa som nämnas [man önska"

will här finnes uti "man finner här i" staden. — r. 4 och

skämmas som en hora. Win o. Him : 'ock se sin sak
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saken sin förlora'. DIG XIIa22: 'och masquen der för-

lora'. — r. 6 Tänk hrilken ängslig tid, Åkn o. DIG 1:7:

Wch! . .
.". KB 1 07 2 122: "Ach hwad för ängslighet'.

^^ln: 'Ach hwilken usel tid'.— r. 8 Om han ej om quäl-

len sig på redoutien fick morera. Win i enlighet m. det

ryrmiska grundmönstret :
'.

. . feck på Redoutte mowera*.

Nhr -68: "Om man ej om qwällen feck förklädder sig

movera". Övr. hss ansluter sig närmare till huvudkällan

men med individuella ordföljder och icke-reflexiv kstr av

"movera
?

Blr:
?

howera'. DIG 1:7: lowera'). — r. 11

Peppas se under "Avvikelser" . KB 1972 122 Blr :

Teppar n s". Xhr -68: 'Pippains'.— svansa, Win: "swas-

sa\ Blr o. Åkn: ?

dansa\ KB 1972/122: 'trippa'. — hela

versen i DIG 1:7: "Kretzmers Flickor dantsa om. i bredde

med den bästa". — r. 12 svinga om tillsammans för en

lyra. Win: 'swänga om . . .\ Hjm. KB 1972/122 o. Åkn:
;

swinga sig . .
."". Xhr -68: '.

. . Tilsammans i sin yra'. Blr:

"om hvaran här slinga för en lyra\ — r. 13 Och Matro-

nan under masken gläds af ungdoms yra. Xhr -68:
?Och

Mammor under masque kan sig ej sjelfwa styra'. — r. 14

Här är en glädje plats, Blr: "Här är en flyktig tid". Åkn:

"Tänk hvad för glädje plats
9
.— r. 15 Ej vill hon en enda

quäll sitt rendevous förspilla, Blr: 'Hon ärnar ej sitt ren-

devous en enda qwäll förspilla". — r. 1 6 Pantin, DIG 1:7:

'Damon*. — r. 17 Ligger hemma länge nog, Hjm: "Sitter

. .
.*. Blr: "Ligger hemma på sin säng'. Nhr -68: Ligger

hemma harmsen nog". — fjädrar, Blr: 'dunen'. — r. 18

Tack vare den, DIG 1: 7: 'Den Heders Man". — r. 19

Br-.~-.iX Esprits, KB 1072 122: "för alla främst'. —
r. 20 Vordna verlden var ett nöt med sina gamla stoilar,

Blr: '.
. . var en tok . . .'. KB 1972 122 o. V 2ian: \ . .
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warit nögd med . .
.'. DIG 1:7: 'Werlden fordom varit

trött af sina gamla stållar:'.

Ordförklaringar

:

R. 2 plåtar, se nedan s. 133 ff. — r. 3 chauve sourie. 'fr.:

läderlapp maskeraddräkt: en domino med kapuschong

(se nedan). — r. 4 Slotts Cancellie. se ovan s. 28. — r. 7

Crispin. liksom Dorilla och Pantin borgerliga typnamn se

ovan s. 21 ii . Efternamnet. Wäxelcours, har sin närmaste

förebild i Dalins typsatirer i Argus Hiertskott. Gyllen-

balance mil. .
— r. 8 redoutten, offentlig danslokal, även

offentlig bal. — inövera fsigj, fr. se mouvoir . röra sig.

— r. 9 NouveUe Angloise, se musikkommentaren. — Do-

mino , maskeraddräkt, en lång vid kappa, vanligen av

siden, med svart halvmask för ansiktet. — lovera, (över-

förd sjöterm. Här: svänga. — r. 1 1 Peppas döttrar. Jag

har inte lyckats identifiera Peppa. Det kan vara ett typ-

bestämt rollnamn såsom Crispin och Pantin men det kan

också vara ett smek- eller öknamn på någon samtida

Stockholmsdam vars döttrar eller anställda flickor åsyftas.

Den sista tolkningen är i varje fall den rätta när det gäller

DIG 1: 7:5 variant 'Kretzmers döttrar*. Fru Cretzmer var

identisk med "Piatskan'\ tidens namnkunnigaste bordell-

mamma. Se nedan s. 75 och StU X s, 12 ff. Flickornas

tvivelaktiga vandel markeras i alla händelser av att de

uppträder anritetiskt mot sjelfva Vesta. i romersk mytologi

den husliga härdens gudinna, av vars prästinnor. vesta-

lerna, absolut kyskhet krävdes. — r. 12 lyra. Av de två

konkreta instrument som i Bellmans diktning bär detta

namn. den klassiska lyran och den folkliga bondliran

14 — Ungdoms dikter



34 Kommentar

Slottsbacken. Akvarellminiatyr av M. R. Heland 1788 tillhörig

Nationalmuseum. Byggnaden omedelbart till vänster om Storkyrkan

är Stora Bollhuset där "redoutten" gick av stapeln om fredagskväl-

larna.

passar ingen in i sammanhanget. Lyran torde här liksom

på flera andra ställen i Bellmans diktning vara en poetisk

kliché för musikinstrument jfr StU VI s. 114 .
— r. 19

Beaux Esprits, "skönandar", snillen. — r. 20 Fordna

redden, äldre generationer. Meningen är lätt anakolutisk.

Liksom de iögonenfallande och tidiga varianterna vittnar

ämnet för denna visa om att den är tidig i Bellmans pro-

duktion. T.o.m. 1763 hölls under stora delar av året varje
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fredag offentliga maskeradbaler (redoutter) på Stora

Bollhuset vid Slottsbacken. Intäkterna gick till Bollhus-

teatern, det vill vid denna tid säga till Lovisa Ulrikas

franska skådespelartrupp och dess verksamhet. Mycket

hade skrivits, inte minst under 1750-talet, för och emot

dessa maskeradbaler (se Erdmann: Carl Michael Bell-

man, s. 44 ff . Nils Erdmann upptar den från Gjörwell

stammande traditionen att Bellman skall ha författat

dikten Konsten att upptäcka en obekant mask, vilken av

allt att döma är felaktig — jfr Kring källorna s. 1 1
—

men träffar säkert rätt i de paralleller han drar mellan

Bellmans Ack! hvad för lust och nöje och hans informa-

tors, Claes Ludvig Ennes' Allmänhetens åtskillige om-

dömen angående maskerader, en apologi för maskerad-

nöjet, tryckt 1755) . Var Bellman står i denna visa är inte

lätt att omedelbart se. Själva formen, den generaliserande

satiren i Dalins anda förser visan med ironiens förtecken

och gör det lätt att inläsa ett ungdomligt idealistiskt för-

dömande av tidens lösa seder, svarande mot den hållning

vi möter i Tankar om flickors ostadighet. I denna tar

Bellman/Damon bestämt parti för den "Gamla ärbar-

heten" mot det nya lättsinnet. Här råder det vid visans

slut ironisk balans mellan "fordna verldens gamla stollar"

och "våra unga fjollar". Går vi utanför visans text är det

lättare se hur Bellman själv förhöll sig till maskeradnöjet.

Följande visa, Du ljufva carnaval, är en konkret och

inifrån noga studerad maskeradbalsskildring. I N:o 76,

Ack! ack! lustiga tider är jaget utan tvekan Bellman (se

nedan s. 220 f), som medveten om riskerna och likgiltig

för följderna lever det ljuva livet på kredit. Ironin i den

här aktuella visan är åtminstone till en del självironi och
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Bellman var själv en av "våra unga fjollar", indifferent i

fråga om de moraliska aspekter som lades på maskeraden

men åtminstone med vett att roa sig.

En sur replik av okänd författare är att döma av inne-

hållet personligt riktad till Bellman och bör ha tillkom-

mit under sensommaren eller hösten 1763 när Bellmans

ekonomiska krissituation, den som ledde till Norgeflykten

(se nedan 5. 221), var känd:

Hvem kan väl neka det, att nöjen finns i staden,

Nu särdeles då man får dansa på maskeraden?

Dans behagar fler än er; men när som Blomberg stämmer

Andra dan för Slottscancellie, hvad blir det då för jämmer?

Se'n när maskerad-depensen gör concursus creditorum

Lär man finna snarligt nog i slottscancellie sitt forum;

Sist, när hvarken vänners pung elP magen vill ge borgen

Har man ej mer än två vägar: Gillstu'n eller Norge.

(Åkn s. 312)

Musiken till N:o 3:

Över diktvarianten i Åkn s. 311 anges endast "Air

" utan hänvisning. Men en häntydning i själva

diktens andra strof, versrad 4, och en anvisning i Blr s.

270 tyder på, att melodin till ifrågavarande visa heter

"Nouvelle Angloise". Just "La Nouvelle Angloisse" är

titeln på kontradans nr 8 i en dansbok på Musikaliska

Akademiens Bibliotek, Alströmer samling, XII, Contra-

danser för violin. Samma melodi utan denna identifika-

tion, men närmare anknuten till Bellman och i en mer
sångbar utformning, återfinnes i S. O. Tilas' Tidsfördrif,

KB, Vs 215, Titelsidan (jfr Gunnar Hillboms beskrivning
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av denna eleganta titelsida i Kring källorna s. 41 . Denna

melodi passar utan förändring till Bellmans dikt. och har

tagits med i musikbilagan i detta band, s. 149. Samma
melodi återfinnes sedermera i MS partituret till Envalls-

sons Bobis bröllop, akt II scen 7, till texten Godt! jag i

alla fall. vars timbre i den tryckta utgåvan är Ack! hvad

för lust och nöje. Det finnes ingen tvekan om. att denna

"Nouvelle Angloise" är den riktiga melodin till Bellmans

dikt; samtidigt bör påpekas, att denna beteckning, som

endast betyder "den senaste engelskan", också använts till

andra melodier. I Akerhjelms "Samling af åtskilliga äldre

och nyare Tourer til Contra- och Långdansar" KB, s.

136 finner man t. ex. en "Nouvelle Anglaise" som inte

alls passar till Bellmans text. "Anglais" som fackterm är

synonym med kontradans, men har oftast i 1700-tals

dansböcker en restriktiv betydelse, och avser 2/4-kontra-

danser som saknar frasupptakt i början; utformningen av

"anglais"-melcdier är dessutom av enklaste slag.

S. 16— 19: N:o 4. Du liufva carnaval

DIG XII ai>4 nr 4 8 -
Hjm 1 nr 5 8 - Win III s. 317 var.

av str 2 o. s. 358 str 1, 2, 5 o. 6 . Blr s. 281 str 2 o.

s. 335 hela visan . V 21 an f. 92. Win XIII s. 202 str

3, 4 o. 7— 10 . Åkn s. 165. DIG 1: 7 nr 275. Ttr s. 68.

X 1 1 24 f. 10. Vhw 1 s. 41 str 1. 2 o. 6). — (VU 1 s.

366: str 1, 2 o. ö — EU 1 s. 141: hela visan)

Dat.: 1763, inre datering, se nedan. Avskriften i DIG XII

a24 från 1 764.

Attr.: DIG 1: 7 Ahlegren , Vhw.
DIG XII a24 är inte bara den äldsta källan, det är den

enda från omkring mitten av 1760-talet som har alla de
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tio stroferna.

Den io-strofiga versionen är alltså ursprunglig. Den 3-

strofiga, som bl. a. förekommer i samtliga tryck före Eich-

horn, har uppkommit ur den 4-strofiga kortformen (se

nedan) i Win III s. 358. Tillvägagångssättet att först

skriva av en del av en visa för att sedan komplettera den

längre fram i samlingen är normal för Wallen och många

av tidens samlare. Völschow har medvetet reducerat Win
III :s fyra strofer till tre genom att utesluta den mest um-

bärliga: str 1 o. 2 har klart inledande, str 6 genom sista

versen klart avslutande karaktär. Han har — kanske

omedvetet — gått förbi kompletteringen i Win XIII.

Från Vhw är genealogin rakt nedstigande: VU — SU
— CU.

Avvikelser från huvudkällan

:

S. 16 r. 4 Släck (Win DIG 1: 7, N 1124), DIG XII 324:

'Tänd'. Det handlar inte om att tända upp balbelysningen

utan om att släcka de ljus de anländande lyst sig med
(jfr s. 42 r. 17).— r. 11 o. 20 Beau, DIG XII a24: 'Bon'.

S. 17 r. 11 connois, DIG XII a24: 'connais'. Övr. hss har

connois (Blr: connis) — ett språkfel som accentueras av

rimställningen och som motiverar snubban i r. 12. — r. 20

Hvar\ DIG XII a24 saknar apostrof.

S. 18 r. 7 fan i lockperuk, DIG XII a24 har nonsensskriv-

ningen 'peau i bok peruk'. Övr. hss har fan (Hjm o. Åkn
karaktäristiskt hin resp. pan) i lockperuk. — r. 13 ami,

DIG XII a24: 'mon fils'. Hs är ensam om denna rim-

brytande variant. — r. 17 länge nöjd och glad och sälL

DIG XII a24: 'nöjd och glad och länge säll'. Så även DIG
1:7.
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Interpunktion: Kommateringen är orörd. I övrigt har

huvudkällan kompletterats. Ursprungliga är punkter vid

strofslut, s. 17 r. 13 o. s. 19 r. 10 samt frågetecken s. 16

r. 1 1

.

Varianter:

Rubriker: Blr: 'Öfwer Masqueraden' (till båda versio-

nerna). DIG 1:7: 'Wisa wid Carnawalernes afskaffande

uppå den så kallade Contra dansen Prints Gustaf; Af

Bellman.' N 1 124: 'Wisa'.

Den i-strofiga varianten i Win III s. 317 o. Blr s. 281

behandlas i sin kontext — se nedan s. 108 f.

S. 17 r. 3 Ibland oss tror jag ingen är som nekat lär. Övr.

hss utom Win: 'En usel (ängslig) carnaval den (där) inga

boijor bär (är)'. (Var. inom parentes från DIG 1:70.

N 1 124). — r. 19—20 Bon soir Mon Frére / Kors jag

tror att du din knäfvel ock är här. Blr o. Åkn: 'Encore

une fois la chaine / Oui! Je suis ici toujours, ma belle

Climene.'

S. 19 fr. r. 14: Observera den starkt avvikande avslut-

ningen i DIG 1:7:

Ack eländigt, och obändigt

tacka will jag hem;

Där får jag ju hvvila hwar uttröttad lem?

Kom Pehr med min Garosse

med dina lius och blåss

du ju alt uti ordning har, att lysa oss?

En sådan Masquerade,

kan gjöra en målade,

Ehuru man i början synes glad.
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ack otroligt,

ack otroligt

adieu notre plaisir

det tar afskied uti qwäll ängslighet tager vvid.

Finis.

En liknande avslutning, än mer korrupt och kontaminerad

med standardslutet återfinns i N 1 1 24. Varianten skall

läsas mot bakgrund av uppgiften i DIG 1 : 7 :s rubrik (se

ovan). Visan knyts till ett bestämt tillfälle, till den sista

karnevalen på Bollhuset 1763. De från senare delen av

1750-talet regelbundet återkommande maskeradbalerna

här upphörde detta år och återupptogs först tio år senare.

Jfr med den eljest rätt löst påklistrade sista versen i str 6

(s. 41 r. 14), För den samtida publiken torde denna rad

ha varit tillräcklig som anspelning på det förestående

slutet. Avskrifterna i DIG 1: 7 och N 11 24 är sannolikt

från tiden efter 1770.

Ordförklaringar:

S. 16 r. 1 carnaval. Ordet var i tidens språkbruk oftast,

som här, synonymt med maskerad, ett vittnesbörd om den

moderna maskeradens utveckling ur den sydeuropeiska,

katolska karnevalen. Beträffande maskeradbalerna på
Bollhuset, se kommentaren till föregående visa, s. 34 f .

—
r. 6 carosse: stor fyrhjulig, täckt vagn med mindre fram-

hjul. Se StU IV s. 264 (bild). — r. 15 å la glace, glass,

se StU VI s. 104, — r. 16 mandelmjölk, se StU VI s. 131.

— r. 19 la chaine (fr. kedjan), ett gammalt dansmotiv

som blev en populär tur i 1700-talets kontradans: damer

och kavaljerer rör sig åt motsatta håll och passerar var-
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andra, ömsom till höger och ömsom till vänster varvid de

räcker varandra växelvis höger och vänster hand.

S. 17 r. 26 eau d'lavande. se ovan s. ig.

S. 18 r. 7 lockperuk, den långa, yvigt lockiga allonge-

peruken. Se StU VIII s. isy — r. 10 kärleksrim, skilling-

tryck. — r. 16 Jag skrifver M och L. Att skriva "biljetter"

— små meddelanden på lösa lappar, en hälsning, en elak-

het, en kärleksförklaring etc. — var ett för tiden typiskt

sätt att kommunicera diskret under tillställningar där

adressaten var närvarande. Visjaget använder här och i

följande strof biljetter för att avslöja att han har iden-

tifierat två masker, och det är själva biljetterna som citeras

i r. 17—20 och i r. 27. Beträffande M L ligger det nära

till hands att gissa att Bellman med dessa initialer apostro-

ferar Ingrid Margareta Lissander. Om henne, se nedan

s. 174 ff och StU VI s. 20 ff.

Den 4-strofiga versionen Win III s. 358 är att döma av

dess sena uppträdande i förhållande till DIG XII a24:s

fullständiga utskrift en sekundär kortform. Dess utveck-

ling kan jämföras med utvecklingen av den 12 -strofiga

versionen av God dag sade Sidenström
(
jfr ovan s. 29)

:

den något långrandiga visan har skurits ned med hänsyn

till sångare och publik varvid sjätte strofens slutvers blivit

en naturlig ny avslutning. En extrem sekundär kortform

— och inte en ursprunglig kärnstrof — är också med all

sannolikhet den i-strofiga Beau masqwe comment vous

va? som i Win III och Blr uppträder i kombination med
Ma foi jag illa mår och som skall behandlas i samband

med kommentaren till denna.
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Carnevalsvisan är märklig framför allt såsom den tidi-

gaste visa i vilken Bellman tillämpat så mycket av den

poetiska beskrivande teknik som skulle bli typisk för epis-

teldiktningen: att låta visjaget genom direkta uppma-

ningar arrangera och demonstrera diktens scen, den ge-

nomfört dramatiska framställningen i presens med snabbt

växlande dialoger som ändå ger rum för visjagets reflek-

tioner, tekniken att binda samman den diktade scenens

dansmusik med visans melodi, varom mera nedan.

Musiken till N: o 4:

DIG i : 7 nr 275 är den enda textvariant som har en äkta

timbre: "Contra dansen Prints Gustaf". Wallens hänvis-

ning till en annan Bellmansdikt, Knäpp upp bad räck och

(väst), leder endast till en korshänvisning, Beau Masque

comment vous va?, d.v.s. strof 2 i ifrågavarande visa.

Kontradansen "Prins Gustaf" har inte hittats i någon

dansbok, men melodin har antecknats i Åkn s. 165, under

rubriken "Contredance"

:

.uY
i

ifffii r i i"f

En annan, "säkerligen icke autentisk melodi", finnes i

Par-Bricole ms:et, nr 68 (se Jeansons kommentar i StU

VI, kommentar s. 254 ! ) . Bellman har använt melodin till

Allons, la chaine, la chaine (StU VI s. 41), till Ma foi,

jag futtigt mår och till Du prunkar med din ätt, s. 59 resp.

126 i detta band. Melodiversionen i musikbilagan, s.

150, liksom också Josephsons variant i CU 5 s. 290 f,
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härrör från Åkn. Gunnar Hillbom har påpekat, att skill-

naden mellan de sirliga versraderna i början på varje strof

(versrad i—6) och det uppslupna slutet (versrad 7—10)

utgör ett tidigt prov på Bellmans förmåga att avmåla

olika rörelser i musiken.

S. 20—22: N:o 5. hierhaka, väldig buk

DIG 1: 3 nr 164. Blr s. 255. Win I s. 41. V 21 an f. 36.

Hjm I nr 150. KB 1972/122 s. 49. Nhr -68 s. 9. DIG 1 : 8

nr 196. Vf 36 (löst ms, ej egh). Vhw 1 s. 15. — (VU 1

s. 370).

Dat.: DIG 1: 3, 5/1764.

Attr. : Vhw.
Huvudkällan har kunnat följas utom i två detaljer:

S. 21 r. 3 migrain att (så i övr. hss), DIG 1:3: lucka. —
r. 14 dömma (så i övr. hss), DIG 1:3: 'tömma'.

Varianter:

Läsarterna i de samtida hss är påfallande lika. Undantag

är KB 1972/122 som har en egen inledning till str 6 och

som låter de senare strofhalvorna av str 6 och 7 byta plats.

Skillnaderna berör f.ö. dels refrängen, som varieras mer

eller mindre, dels den rollfördelning som i flera hss knyter

de olika stroferna till olika Stockholmsköpmän, och som

motiverar förekommande rubriker: Nhr -68: öfwer Kiöp-

männerna i Stockholm. KB 1972/122: Beskrifning öfwer

några herrar, wid 1765 Års Riksdag. DIG 1:8: Öfwer

Kierrman Clason Jennings m.fl.
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Rollfördelningen i de samtida hss

:

Str Win 1 Hjm Nhr -68 KB igj2li2 2 DIG i: 8

i Gustaf G. Krmn — Kierrman Kerrman

Kerrman

2 Isaac I. Clssn — Classon Clason

Clason

3 Koschelld Cchll Conradie Coscell et Conradi

Conradi Cnrd Conradi

4 Jean Le Lfbr — Le Febure Lefebure

Febure

5 Finlaj Fnlij — Finlay . Jennings

Jenings Finlay

6 Werner Grll — Jenning Grön

Groen

7 Herman Pttrssn — Plomgren Pettersson

Pettersson

8 Anders Pttrssn Pettersson Änder

Plomgren

9 Herrar Jnng Grill Grill

Grillar

I 0 Witfoth Wtft Hwitfot Wittfot

König

Ordförklaringar

:

S. 20 r. 4 Spansker rör, eg. ett material, stammen av rot-

tingpalm. Ofta, som här, promenadkäpp av detta mate-

rial. — r. 5 Lappri, se komm. ovan s. ig. — r. 7 tunnor

guld, 1 tunna guld var enheten för värdet av 100.000

daler s:mt.

S. 21 r. 1 Röda toffsar. Utsmyckningen av spann och

åkdon hörde till de av överflödsförordningarna reglerade

1
I Win är namnen tillagda i efterhand.
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statusmarkeringarna. — r. i3 bischoff, en dryck som till-

reddes av rödvin, socker och pomeranser. Se StU VI s. 39.

Si 22 r. 11 Chapeau bas, med hatten i hand eller under

armen.

De fyra äldsta hss saknar i sina ursprungliga avskrifter

den ovannämnda rollfördelningen, något som talar för att

den ej ursprungligen hör till texten. Två andra omstän-

digheter bestyrker detta: För det första innehåller stro-

ferna ingenting av typdifferentiering, ingenting av sins-

emellan jämförbara porträtt. De egenskaper stroferna

belyser hör motsägelsefritt till en person, eller rättare: en

typ av person. I stället för det synkrona förhållande mel-

lan stroferna som en skildring av olika köpmän naturligen

skulle ha lett till finns det mellan stroferna ett vagt men
fullt skönjbart diakroniskt förhållande: en utveckling dels

från morgon till kväll, dels från välstånd till bankrutt. Jfr

visor sådana som Skåda sin morgon . . . och Stackars Pelle

som måste krusa och kamma, till vilka denna visa ansluter

sig som generell typbeskrivning. Möjligen kan man i tex-

tens "Herre öfver Amsterdam" inläsa en anspelning på
det Grillska kapitalimperiet. För det andra är de personer

som knyts till stroferna medlemmar av och profitörer på

växelkontoret, vilka anklagades av mössorna vid 1765 års

riksdag och under följande år dömdes av ständernas kom-

mission." De hss som har rollfördelning är samtliga från

* Om de s.k. växelkontoren, de privata bolag som av regeringen,

bankofullmäktige och sekreta utskottet alltifrån 1 747 kontrakterades

för att med tillgängliga medel och fria händer försöka styra den
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tiden efter åtalet mot växelkontorets medlemmar. Att

denna rollfördelning tidigt förankrades i traditionen visar

den relativa samstämmighet som i detta avseende råder

mellan de yngre samtida hss liksom de rubriker några av

dem har över denna visa (se ovan)

.

Musiken till N:o 5:

Melodianvisningarna i DIG 1: 3 nr 164 och Win I s. 41

är Köpa tjenster uti frid. Någon samtida melodi till denna

visa är inte känd, men den står på annan plats i Win som

melodianvisning till Apropos en skal min vän, en variant

av den kända dryckesvisan Sätt nu glaset för din munn.

Dryckesvisans refräng, "Lambo, lambo" har dessutom

använts av Carl Envallsson som timbre. I hans Colin och

Babet, akt II, scen 4 (ultimo), anges tonen Lambo,

lambo! mina herrar, lambo! för kupletten Grannas Mor!
hvad vett ni har!, och melodin i den handskrivna sång-

partituret kan lätt anpassas till Bellmans dikt. Bellman har

använt sig av en "kort" version av melodin, vars första

repris upprepas hos Envallsson. Den korta versionen är

närmast övertagen från Dalin, som till många visor har

använt denna struktur, ofta förknippad med refränger

liknande Bellmans (se t.ex. Vitterhetsarbeten V s. 215

och VI s. 363). Den har upptagits i musikbilagan, s. 151,

med den enkla basstämman från partituret i Kgl. Teaterns

Samling av Musikalier. Dryckesvisan "Sätt nu glaset för

svenska växelkursen, se Malmström 3 s. 394 f, 4 s. 259, 5 s. 58 ff.

Om granskningen av växelkontorens affärer och domarna över dess

bolagsmän efter mössornas maktövertagande, se Malmström 5 s.

269 f och s. 314 ff.
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din munn" har emellertid spritts över hela Sverige:

114. &4 r-LJ^l

47

Sätt nu glas --sä för din munn! $ugg fal - le - ral - la

I
la - la - - la - - la. Drikk sa äut, din fyl - lä-hund! Jugg fal - le - ral - la-

—'—

*

=:E:z
"

—

p._Er?=zji—Ezz±-

la. Ti bei - väis - nigg vill ja vän- -dä glas -sä pa däss

yv--rä än - - dä. Lambou, lam-bou, ^ugg fa - ral - la, lani-bou!

Ovanstående version ingår som nr 114 i Aug. Fredins

Gotlandstoner, Sv. Landsmål och sv. folkliv, B. 29 (Stock-

holm, 1909— 1932). En liknande melodi från 1880-talet,

upptecknad i Jämtland, finnes på Nordiska Museets An-

nex; och en version för soloviolin har tryckts i Nils och

Olof Anderssons Sv. låtar från Bohuslän och Halland

(Avesta, 1978) s. 8.

S. 23: N:o 6. En gång såg jag en nådig fru vid en spegel

DIG 1: 3 nr 175. Win IV s. 20. Nhr -68 s. 12. KB 1972/

122 s. 99. Vhw 1 s. 52.

Dat.: DIG 1: 3, 14/1764.

Attr.: Vhw.
Texten avviker i en detalj från huvudkällan

:

R. 2 dörr'n (efter Win), DIG 1:3: 'dörren'.
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Varianter

:

Win — och därmed Vhw — saknar den strof som DIG
i : 3 och Nhr -68 har som strof 3. i :a hälften av Win strof

3 och 2:a hälften av Win strof 4 svarar mot DIG 1: 3

(och Nhr -68) strof 4. Betecknande för 60-talsvisans text-

historiska förutsättningar är att vi aldrig kan få veta huru-

vida de verser med vilka Win börjar strof 4 och slutar

strof 3 på ett tidigare stadium (Wln:s avskrift är från

1766) har ingått i en 5X strof, och om de representerar

en äkta, dvs. Bellmansk, variant eller utgör en fri tilldikt-

ning i något okänt traderingsled

:

Win str. 4 v. 1 o. 2 : Triumphanter ock mycke tyg ock brocader

röda knutar ock gamla pärlor i rader

Win str. 3 v. 3 o. 4: Röda kåpor och hermelin, putepitschen

Dingel dangel flis och grin, paremitschen.

Ordförklaringar

:

S. 23 r. 3 o. 4 petit petschen / par amitien. Refrängorden,

tysk—fransk rotvälska, saknar belägg före Bellmans visa.

Petschen torde vara en förvrängning av det tyska Petze,

skvallerbytta. Par amitien bör vara en analogt förtyskad

form av franskans par amitié, för vänskaps skull, här att

tolka som en eufemism. Uttrycket möter i en erotisk visa

från något senare tid, Kom lät oss Cloris vandra (N:o 52)

i formen Fru Paramitschen och med betydelsen kokött

(jfr nedan s. ij8). — r. 10 prestafver. "Med svart flor

öfverklädd staf, hvilken bäres framför likprocessioner"

(Dalin). Se även StU II s. 61. Här använder Bellman

'prestafver' som en bild för de mycket höga, ofta flor-

draperade, håruppsättningar som hörde tidens mode till.
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— r. 13 Chirandollerne, se ovan s. 21 under 'Girandoller'.

— r. 16 blaggarns-särk. Blaggarn el. blångarn, den grova

linspånad som användes till säckväv och fattigmanskläder.

Visan är ett fint exempel på långt driven vaudeville-

teknik. Den folkliga dansvisemelodin har Bellman i olika

sammanhang använt till texter som skildrar personer och

miljöer av lägsta stånd: sin egen lantliga förvisningstill-

varo i Visbohammar 1763, långt från det mondäna stads-

livet (Min högtärade kära Bror Registrator, StU VIII

s. 24), Annika Michelsdotter i Fattigstugan (N:o 32),

Hårfrisören (N:o 20). I de två förstnämnda visorna före-

kommer den bondkomiska trallrefrängen polimeja / pyti-

heja, här har den "översatts" till urbant utrikisk jargong.

De lantliga lägreståndsallusioner melodin för med sig

kontrasterar i denna visa brutalt mot den mondäna ele-

gans dess "skönhet" eftersträvar. De avslöjar dess bristan-

de äkthet lika skoningslöst som den hantverkartyska som

bryter igenom högreståndsfranskan, som blaggarnssärken

ovanför silkesstrumporna.

Man frågar sig om visan riktar sig mot en avgränsad

grupp kvinnor, demimonderna, eller om den är en allmän

kvinnosatir, i så fall långt hätskare i tonen än de motiviskt

besläktade N:o 1 och N:o 8. Så har den i varje fall upp-

fattats, ty i likhet med dessa satirer lockade den till åt-

minstone en parodierande replik å det angripna könets

vägnar:

Hör Gubbe lilla, som uti otid så fiker

at skärpa pennan, och mot oss skrifwa cretiqwer

15 — Ungdoms dikter
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Fruntimber alena eij bruka Spegel

(KB 1972/122 s. 100)

Musiken till N:o 6:

Melodihänvisningen i DIG 1 : 3 nr 1 64, Stå vid glaset och

vigas vid, och en liknande timbre i Win, syftar på Bell-

mans dikt, Se på glaset och vigas vid kannbuteljen (tryckt

i CU 3 s. 194). En mängd andra Bellmanstexter har

sjungits till samma melodin: Fattig gumma med svafvel-

sticka och flinta (detta band s. 77), Stackars Pelle, som

måste krusa och kamma (detta band s. 50), Ögonlocken

ä' torra, strupen är mager (CU 3 s. 192), Min högt ärade

kära bror registrator (StU VIII s. 24), På vårt hemman
vi sitta glada och fria (StU VII s. 35, se Musikkommen-

taren s. ig8f\). Dessutom finnes det korshänvisningar

mellan ifrågavarande visa och Fattig gumma . . . i Vs

104b, och en anvisning till Lyckans stjerna fördunklas i

Win VI s. 252; den sistnämnda dikten anses numera inte

vara av Bellman, trots hypotesen i StU VII s. igg. Vad
som har varit melodins "vrai timbre" är svårt att reda ut;

men melodin har under skiftande benämningar varit väl-

bekant i minst tvåhundra år. Drake kallade den för "na-

tional-melodi" och harmoniserade en sångbar version av

Min högt ärade kära bror registrator för Sondéns utgåva

av Bellmans Valda skrifter, och Atterbom identifierade

den som Och salig far min han var en vestgöte han, han

(Sv. siare och skalder VI: 1 s. 55). Senare tider har känt

melodin under namnet Ingefära och pepparrot, falleralla

eller Klara solen (dock ej Väfva vallmar, slå tillsamman,
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som Carlén påstår i CU 3 e. 192). Den äldsta källan för

Och salig far min . . . som jag hittills har sett ingår i Abbe

Voglers Piéces de Clavecin 'Stockholm. 1797} s. 10. som

tema med enkla variationer:

Den har också upptagits i Traditioner af sv. Folkdansar.

utg. Afzelius och Ahlström Stockholm. 1814 hft. II.

n:o 24. Xonsensrefrängen "polemeija — pittiheija" (i

ifrågavarande visa varierad till
;;

petit petschen — par

amitien". se textkommentaren ovan! återfinnes i en

oanständig visa i Holbergs Jeppe paa Biergét, akt I. scen

4; men melodin där har inte varit densamma som Bell-

mans. Däremot finnes det slående likheter mellan En

gång såg jag en nådig fru vid en spegel och Hallmans

ariette i operetten Finkel, akt III. scen i
3
Vara nätt och

trippa lätt, som en docka — refrängen där heter
;!

Piti-

mitschen — Paramitschen". Melodin som upptagits i

musikbilagan, s. 152. följer Drakes version.

S. 24—26: N:o 7. Skåda sin morgon, sitt öga gnugga

glad;

DIG 1: 3 nr 182. Hjm 1 nr 39. Win I s. 51. V 2in f. 6

(fragm). V 21 an f. 48 Vs 104b s. ig. Blr s. 317. Gir s.

1 1 1 ej egh . . Xhr -68 s. 13. Akn s. 7. DIG 1 : 8 nr 176.

Vhw 1 s. 4.— (VU 1 s. 376)

.

Dat.: DIG 1 : 3, 27/1764.
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Attr. : Vs 1 04b, Vhw.

Vs 104b, som nära nog fullständigt överensstämmer med
DIG 1 : 3 och Gir, har här följts utan avvikelser.

Varianter

:

På det hela taget råder stor samstämmighet mellan de

samtida avskrifterna. Förekommande varianter är detalj-

artade och flera innebär språkliga och rytmiska otymplig-

heter
(
gäller i sht Hjm och DIG 1:8).

S. 24 r. 3 sjunga, sucka, slumra ibland, Win: 'blunda

slumra wakna ibland'. — r. 1 1 och kjortelen se'n på.

Win: 'sen nattråcken på'.

S. 25 r. 3 Äntlig ledsna vid allt nöje, suck och besvär:

Win: 'äntlig, öfwerhopad af förtret ock beswär'. — r. 19

Ändtlig svimmar en, så dånar där ock en ann, Nhr -68:

'Ändtlig qwicknar där en wid, så dånar en ann'.

S. 26 r. 12 någon maka Win, Hjm och Åkn: 'sådan maka'.

Ordförklaringfar:o
S. 24 r. 4 chanonais, se ovan s. ig, chardonersen. Mössan

kunde som synes användas som nattmössa. — r. 6 Dröm-

sekvensen kräver ju ingen spetsfundig freudiansk dröm-

tolkning. S:t Brita, S:ta Brigida (1/2), Irlands skydds-

helgon, var enligt legenden dotter till en fader av kunglig

börd och en slavinna, varför hon bl. a. fungerade som

skyddshelgon för utomäktenskapliga barn och barnafö-

derskor. Astrild, se ovan s. 20. Turken är i Bellmans dikt-

ning en starkt schematiserad typ: polygam älskare (och

fanatisk nykterist). — r. 7 -alteration, upprördhet, oba-
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lans. — r. 8 mixtura simplex, eg. läkemedel bestående av

ett verksamt medel upplöst i vatten. Vanl. benämningen

på en hostmedicin baserad på kamfer
(
pyrotartarica

camphorata ) .
— emulsion, en lösning där olja förmåtts

att förena sig med vatten. — r. 14 puderskjorta (-kappa,

-rock), plagg med vars hjälp man skyddade sina kläder

då håret pudrades. Jfr StU V s. ijg !

S. 25 r. 4 Aimable mon berger, "En under Bellmans tid

allmänt sjungen visa" Carléns not (CU III s. 287) (se

vidare musikkommentaren). — r. 6 alcov, eg. sängnisch,

här snarare sovrum. Jfr StU V s. ig^. — r. 7 roberonden,

rockklänning med åtsittande liv och vid kjol, oftast dra-

perad över styvkjorteln och öppen i fronten. Närmare

beskrivning och bild i StU I s. LXXII f. — stekvändaren,

köksmaskin som vrider stekspettet. — r. 1 1 Damon, se

ovan s. 21 f. — r. 12 Chapeau bas, se ovan s. 45! — hvita

ben, vita stibletter eller damasker. Se StU V s. 112. —
r. 17 Ueau d'lavend, se ovan s. ig. — snörbandet, se

ovan s. ig, hårtspändt lif!— r. 19 dånar, svimmar.

S. 26 r. 2 Fliss, fnitter. — r. 3 Sockerbröd, en sorts fint

tebröd.

Visan, som med sin kvinnosatir motiviskt ansluter sig till

Tankar om flickors ostadighet (jfr även N:o 6!), väckte

liksom denna poetiskt genmäle. Repliquen, som efter van-

ligheten är en genomförd parodi, har sannolikt skrivits av

en kvinna. I Gir står efter dess text: "Stockholm 17 - 6<v

3.
A:L:P:" vilket kan ge textens tillkomstdatum och skaldin-

nans initialer. I några hss, t.ex. Win står Skåda sin mor-

gon som andra text med melodianvisningen "Som före-
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gående" = Öpna et öga. Detta skulle kunna betyda att

Bellmansvisan är repliken vilket i och för sig är fullt möj-

ligt med hänsyn till texterna som sådana. Gir får dock

genom sin närhet till Bellman bedömas som mest vittnes-

gill, och denna hs har rubriken Repli^ue över nedanståen-

de text. Texten citeras i normaliserat skick efter Win I

s. 48 med ett par angivna emendationer efter Gir:

Öppna ett öga, och ändtlig båda tu

Glänta på sparlakanet, se klockan vara sju.

Vrida, vända, räcka, sträcka hela sin kropp. ,

Delibrera om man bör så tidigt stiga opp.

Ropa på Lisa och Caffe kannan sin,

Vända sig åt väggen, åter somna litet in.

Drömma sött om Philis, pengar, och om en Björn,

hur han klappar, hur han stiger redan in i dör'n.

Spritta i sömnen och åter munter bli,

Svärja men dock vara glad, att faran gått förbi.

Ta sig en pris Groft Rappé, se'n nattråcken på

Och mot klockan nio upp ur mjuka bädden gå.

Fältskär'n är borta, och tredje pipan all.

Ve den svinhund hårfriseur'n som alltid dröja skall!

Ändtlig trötter vid förtret, vid sorg och besvär,

Få en oförtänkt visite af en Bon jour mon frére.

Mot klockan elfva så propre nätt och grann

Vandra ut och se, hvad nytt avisan säga kan.

Råkas, språkas, dricka, trippa, supa till slut.

Frun är god och skrifver upp, så rakar svärmen ut.

Tiden är inne, man torget uppfylldt ser.

Idel fliss och prat och mest hvar an' en Cavalljer.

Ack, citroner, sköna nötter, bons Chretiens,

Skall det vara? Söta herre, köp åt lilla vän!
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Hälsa på vagnar och kika uppåt hus.

Hand i barmen, Chapeau bas och fasligt mycket krus.

Bocka djupt för Cloris fönster se hvar hon står

Puder-skjorta, scheferhatt och blomsterflätat hår.

Nu in på källar'n, det blir tid till få mat,

Kött och soppa, stek och tårta, ut med tomma fat.

Gif ännu ett quarter gammalt, Kypare hit!

Prompt en plåt, ty der på mat gifs, ve mig, ej credit.

Klockan half fyra upp på Billarden gå.

Ett glas vatten, mera caffe, pipan tändes på.

Kort och svordom, herrar pengar svärma som bi,

Banque och reste, gagné, perdu och ändtlig jeu finie.

Quällen med hälften 1 af natten är förbi

Gynnar'n och Hörsamma tjenar'n alla skilda bli.

Hvar en går till sängs, 2 Brandvagten ropar nu tu.

Himlen vare tack som skonat mig att bli Er fru!

En priapisk parodi på Skåda sin morgon återfinns i Win
VII, s. 2i2, under rubriken Horornas nöjsamma arbete i

Stockholm.

Musiken till N:o 7:

Melodin återfinnes i Åkn s. 173 tillsammans med tonen

Skåda sin morgon och en annan Bellmansdikt, Fader

Apollo och Astrild Kära Du! (den senare tryckt i EU 1

s. 148).

1 Win: resten. 2 Win: i säng.
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Skåda sin morgon . . . och en varianttext, Vakna sin mor-

gon, samt en "replique", Öppna ett (sitt) öga ... (se

textkommentaren), förekommer ofta i handskrifterna som

melodihänvisningar, bl. a. för tillfällighetsdikten "Ädel och

högaktad min gunstig Herr Sikter", som ingår i StU VIII

s. 28 (se Åke Vretblads musikkommentar, s. 218 i samma
band!) . Till sistnämnda dikt har musikkommentatorn valt

Drakes variantmelodi i en senare bearbetning av Josephs-

son (StU VIII s. 229). Denna melodi är lättanpassad till

alla dikter av typen "Skåda sin morgon . . .", men är

också ganska utslätad. Den svårsjungna varianten i Åkn

är efter min mening trots allt mer komisk och mer ut-

trycksfull, och har därför tagits med i musikbilagan till

detta band, s. 153. Melodins proveniens är okänd. En "all-

mänt sjungen visa" som nämns i versraden "Sjung med
en sorgsen röst: Aimable mon berger" (s. 25 r. 4), syftar

sannolikt på den populära "Viens, mon aimable bergére",

som återfinnes i La Clé du Caveau under nr 121 7, och

som användes bl. a. som ton i Annette et Lubin till "Ce

n'est que dans la retraite". Musiken har inget samband

med den aktuella melodin till "Skåda sin morgon . .
.".

S. 27: N:o 8. Danska kungen till mig sade

Blr s. 138. Win IV s. 1 ig. Hjm 2 nr 283. Vs 104b s. 80.

Vhw 1 s. 52.— (FH s. 42)

.

Dat.: Blr. (Se Kring källorna s. 36.)

Attr.: Vs 104b, Vhw.
Win har valts till huvudkälla av två skäl: Dels är det den

äldsta hs vars närhet till Bellman kan bestyrkas (jfr Kring

källorna s. 26), dels är den variant som Blr närmast repre-
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senterar redan tryckt (FH, SU, CU), med Vs 104b som

närmaste förlaga. Wln:s text har här följts utan avvikelser.

Varianter

:

R. 3 här, Blr o. Vs 104b: där. — r. 4 Om jag blott, Blr,

Vs 104b o. Hjm: Blott att jag. — r. 5 Och fick sofva i

dess famn, Hjm (betecknande:): och fick kyssa på dess

hand.— r. 7 aldrig, Blr, Vs 104b o. Hjm: inte/t/. — r. 10

uppå, Blr o. Vs 104b: här på. — r. 16 Öregrund elV

Söder Tellje, Blr, Vs 104b o. Hjm: Tunis, Algier elP /och/

Nortelje. Blr och Vs 104b har repristecken efter v 4 och 8.

Richard Steffen påpekar att visan är en efterbildning till

en fransk folklig visa, citerad av Moliére i Misantropen

och av Collé i La Partie de chasse de Henri IV (R. Stef-

fen: Outgivna dikter af Carl Michael Bellman. Upsala

1895. S. 11.). Collé, som anför visan i 3:e aktens n:e
scen, kan knappast vara Bellmans förebild eftersom La
partie de chasse trycktes först 1766. Moliére citerar visan

i 1 :a aktens 2:a scen. Det är Alceste, som i sin kritik av

Orontes förkonstlade sonett deklamerar den två gånger

om som prov på en av äkta känsla buren lyrik. Visan är

likalydande hos Moliére och Collé och har i båda citaten

endast en strof. Enligt en av Steffen anförd tradition skall

dess ursprunglige skald vara Antoin de Bourbon, hertigen

av Navarra och kungen i visan Henrik II. Jag citerar den

franska visan efter Moliére:

Si le Roy m'avoit donné

Paris sa grand' Ville

Et qu'il me faltit quitter

L'amour de ma Mie

;
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Je dirais au Roy Henry

Reprenez vostre Paris,

J'aime mieux ma Mie, au gué

J'aime mieux ma Mie.

(Moliére: Le Misantrope. Paris 1667. S. 37)

Musiken till N:o 8:

Proveniensen av textmaterialet och av melodin till denna

visa har varit olika. Den textliga förebilden, Si le Roy

m }

avoit donné (eller Si le Roi vouloit ?n'donner) har

sjungits till tonen Le bonne aventure, 6 gué (tryckt i La

Clé du caveau som nr 302). Den populära franska melo-

din var som bekant en musikalisk förebild för Fr. Ep. N:o

48 och Fr. Så. N:o 8. Men med tanke på att Bellman

säkert kände till just denna melodi på ett tidigt stadium,

finnes det goda skäl att tro, att han hade en annan melodi

i tanken när han skrev Danska kungen till mig sade.

Ifrågavarande dikt har feminina och maskulina rimord i

motsatt ordning jämfört med den i Si le Roy . . . Men
just vilken melodi som han har byggt sin dikt på är osä-

kert. En melodianvisning i Win IV s. 119, Trulls som

gifte bortt sin (hona) leder till en dikt av Joh. Elers, som

återfinnes i samlingen Glada qwäden (Stockholm, 1792).

Olof Åhlström, som stod för musikens utformning till

Elers' samling, tryckte visan med en "Mel. af Hiller", som

också lätt kan anpassas till Bellmans dikt. Men om Hillers

melodi ursprungligen sjöngs till Elers' dikt är ovisst. Joh.

Adam Hiller (1728—1804) var en tidig representant för

det lättare tyska sångspelet och balladoperan. Men hans

teaterstycken skrevs först vid mitten av 1760-talet (Der
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fru/sÄ Ää?-- torå Sin W&-na,,

Om
.
du. ' /wV c{j£-tcr Jkojna>,

Ar- P

jj
ffo.Aimr&ipjoy 'tåg för—är '

•
^



6o Kommentar

Teufel ist los, 1766; Lisuart und Dariolette, 1766; Der

Liebe auf dem Lande, 1768, etc.). Sannolikt är, att Åhl-

ström har bytt ut en tidigare melodi mot Hillers, och att

musikmaterialet till Danska kungen till mig sade inte kan

anses fastställt.

S. 28—29: N:o g. Diana jagten väntar dig

Blr s. 140. Win III s. gg. Hjm I nr 154. Vs 104b s. 27.

Vhw 2 s. 1 .
— (SU 5 s. 260)

.

Dat.: Blr (se Kring Källorna s. 36)

.

Attr.: Vs 104b, Vhw.

Win är den äldsta källa vars närhet till Bellman kan

styrkas. Tidigare tryck (SU, CU) bygger på versionen i

Vs 104b. Skillnaderna är obetydliga. Blr:s varianter redo-

visas nedan.

Avvikelse från huvudkällan

:

S. 29 r. 3 sällt (efter Vs 104b). Win har, asymmetriskt,

'säll\

Varianter:

S. 28 r. 5 trotsar, Blr: 'wäntar'. — r. 7 snabba, Blr:

'snälla'. — r. 8 ett enda, Blr: 'det ädla'. — r. 9 hopp,

Blr: 'lopp'. — r. 16 Här, Blr: 'Så'.

S. 52 r. 2 luftens, Blr: 'himlens'.

Ordförklaringar

:

S. 28 r. 2 Diana. Romersk myt.: I likhet med den grekiska

Artemis, med vilken hon ofta har identifierats är hon bl. a.
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månens och den fria naturens gudinna. I den sistnämnda

egenskapen är hon både de vilda djurens och jägarnas

beskyddarinna, och hennes attribut är i denna egenskap

pilen och bågen. — r. 16 mordgevär— mordvapen.

Jakten utgör ju knappast någon för Bellmans diktning

typisk motivkrets. De jaktskildringar den innehåller är

från senare tid, två från 1770 (StU VIII s. 1 13 f ) och en,

antydd, från 1777 (i Fr. Så. nr 65, StU II s. 158 f).

Lokalen för dessa skildringar är Hägersten, vars gård

sedan 1763 ägdes av Bellmans svåger Claes Arrhén von

Kapfelman (Se StU VIII s. 18 //). Texten i denna gene-

raliserande rokokovisa saknar varje anknytning till en

fysisk lokal, men den tycks ha tillkommit under den tid då

Bellman för första och enda gången under någon längre

period fick pröva lantlivets behag och vedermödor. Från

hösten 1763 till oktober 1764 bodde han på Årsta i Bränn-

kyrka, och därefter ett par månader på Visbohammar i

Vårdinge (se P. B. Austin: Carl Michael Bellman 1979
s. 70 ff). Det är naturligtvis möjligt att även denna jakt-

visa inspirerats av ett jaktparti hos svågern på Hägersten.

Musiken till N: o 9:

Melodianvisningen i Win III s. 99, När vi vid våra tids-

jördrif, leder fram till en härva av korshänvisningar i

handskrifterna. Bl.a. kan nämnas Elers' Du lilla gud som
hiertan bryr, Tilas' Du som i dessa nejder rår, och Bell-

mans eget Ett redligt hjerta prise vi (tidigare tryckt i EU
1 s. 41) ; allt i allt finnes enbart i Wallens samling åtta

olika timbres som enligt hänvisningarna kan ha sjungits



62 Kommentar

till samma melodi. Inom skillingtrycken kan man finna

minst lika många visor anknutna till Du lilla gud . . . och

de andra dikterna i korshänvisningsgruppen (se M. Jer-

sild, Skillingtryck, Svenskt visarkivs handlingar 2, Stock-

holm, 1975, s. 153 f !). En melodi med Du lilla gud . . .

som timbre återfinnes i J. Cronholms notbok från 1775
(LUB, Wensters donation, Lit Å 4, f. 7r och 23O :

Men en variant av samma melodi som står Bellmans egen

krets närmare och som dessutom inte orsakar några an-

passningssvårigheter finnes i Carl Envallssons Iphigenie

den andra, akt III, scen 1, till texten Ack, hvilka olycks-

fulla dar. Hänvisningen där är också Du lilla gud. Melo-

din har överförts med dess enkla basackompanjement från

det handskrivna partituret i Kgl. Teaterns samling av

Musikalier till musikbilagan i detta band, s. 154.

S. 30—31: N:o 10. Consistorium hielp En flicka

Hjm 1 nr 7. Blr s. 159. Win I s. 44. DIG 1 : 4 nr 151. KB
1972/122 s. 143. Gir s. 13J (egh). DIG 1 : 8 nr 182. Vhw
1 s. 73.— (EU 1 s. 104).

Dat.: Hjm. Glr:s ms kan ej dateras.

Attr.: Vhw, DIG 1: 8.
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Anmärkningsvärt är att Blr:s författaranonyma avskrift

som möjligen är den äldsta källan (jfr Kring källorna s.

35) skiljer sig högst obetydligt från Gir. Eichhorns be-

dömning, att Gir har sämre läsarter än hans källor (jfr

EU 1 s. 423) beror på att han attribuerar repliken Kon-

sistorium ej samtycker till Bellman. Jfr nedan.

Ordförklaringar

:

S. 30 r. 2 Consistorium. Stockholms Stads konsistorium

var Stockholms motsvarighet till stiftens domkapitel. Kon-

sistoriet handlade bl. a. skilsmässofrågor. Dess preses var

formellt ärkebiskopen men vanligen, i dennes frånvaro,

pastor primarius. — r. 8 qwälja. Ordet hade ss avledning

till kval en vidare betydelse än i modernt språkbruk: här

närmast plåga sig, oroa sig. — r. 14 dånar — se ovan

s. 53. — r. 1 7 raillera— ralljera, skämta.

S. 31 r. 17 chican: förolämpning, skymf.

Flertalet källor fogar en "Replique" ("Swar") till denna

visa (Hjm, Blr, Win, Gir, DIG 1 : 8. Völschow har skrivit

av repliken i Vs 86: 3, Visor af Okiände Auctorer. Eich-

horn har tryckt den som en avslutande del av Bellmans-

texten — EU 1 s. 105). Texten är ej av Bellman. (Se

Kring källorna s. 15 f.) Medan Bellmansvisan presenteras

tämligen likformigt av de olika hss har repliken synner-

ligen varierande läsarter. Här återges repliken i normali-

serad text efter Blr s. 1 63— 1 67

:

Consistorium ej samtycker

Nu till den klagan Fru Iris gör
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Hennes upptåg hennes nycker

Hjertats förening lättelig stör

Hon vill bruka

Som en kruka

Att hantera sin ägta man
Ja! tvi den skammen

Det är visst ja amen
Consistorium ger ej en ann'.

Skåda Iris Kyrko-lagen 1

Och läs Hus-taflan 2 om Frun det kan

Kom ihåg den vackra dagen

Då Frun sitt hjerta gaf åt sin mari

Ack skönhet lilla

Gör ej så illa

Ack! Ack! betänk Er litet grann

Tvi tvi den skammen

etc.

Man ex protocollo 3 finner

hur Iris lilla det gör Frun qual

Gamla Damon mer ej brinner

Damon i kärlek är ljum och sval

Du dagens löjen

Nattens nöjen

Aldrig nå'nsin fyllest vann

Tvi tvi den skammen

etc.

Lappri lappri Iris lilla

Sorgen är flyktig gick bort nu nyss

1 Kyrkolagen av år 1686, den rättsliga grundvalen för konsistorii

ställningstagande till Iris' hemställan. För äktenskapsskillnad krävdes

starka skäl, prövade i världslig domstol. 2 Hustaflan var ett bihang

till katekesen som i tolv stycken inskärpte olika gruppers plikter, bl.a.

äkta mäns och hustrurs. 3 Av protokollet.
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Men till ett straff skall Frun må illa

Gif vördig Preses på stund en kyss

Gäck nu tillbaka

Till din maka
Nämn nu ej något för din man

Tvi tvi den skammen

Det är visst ja amen
Consistorium ger ej en ann'.

Musiken till N: o 10:

Bellmans visa återfinnes som skillingtryck och i Ranckens

handskrivna anteckningar, enligt Svenskt visarkivs kata-

log. Melodin har dock inte noterats. Hänvisningen i Win
I s. 44 är endast "Menuette".

S. 32—33: N:o 11. God afton min Fru Pastorska

Hjm 1 nr 27. Win VIII s. 33. V 21 al s. 21. Vhw 1 s. 80.

Dat.: Hjm.

Attr.: Vhw, V 21 al.

Hjm:s avskrift, som är ca tre år äldre än Wln:s, ger en

två strofer kortare, uppenbart svårt korrupt version av

visan (jfr nedan). Wln:s och V 2ial:s versioner är på-

fallande lika. Visan hör inte till det för dessa hss gemen-

samma textmaterial vars textordning direkt belyser deras

inbördes beroendeförhållande, men det råder ingen tvekan

om att Win VIII och förlagan till V 21 al är ungefär

jämngamla och har hämtat sitt stoff från samma eller

tangerande sällskapskretsar (Se Kring källorna s. 53 ff).

Win har följts utan andra avvikelser än den sparsamma

kommatering som införts här.

16 — Ungdoms dikter
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Varianter:

Hjm:s version motsvarar Wln:s strofer i, 5, 4 o. 6. Olik-

heterna är genomgripande. Ex.

:

S. 32 r. 1 God afton, Hjm: 'God morgon'.

S. 33 r. 10 Courage min lilla gumma / Lät mig ta din lilla

mus, Hjm: 'Tillåt min fru pastorska, att taga en pris snus'.

Att Hjm:s variant verkligen är en förmildrande korrup-

tion framgår av dess brist på sammanhang med dess ome-

delbara fortsättning: 'Nu war stilla Min Herr Magister',

sannolikt en äldre äkta variant. Även Völschow har haft

problem med denna vers. Han skriver först: 'Lät mig ta

din lilla lius' (
= lus — i-inskottet karaktäristiskt för Vhw)

men ändrar detta till: 'Lät mig ta et lindrigt rus'. — r. 17

Drick vänner nu all' tillika / Fru Pastorska haf stor tack,

Hjm: 'Pastorskan börjar skrika, och prästen ha(n)

sprack;'.

Ordförklaringar:

S. 32 r. 2 Tjenarinna, starkt förkortad reverensfras = jag

är Eder (ödmjuka) tjänarinna. — Caplan, hjälppräst. —
r. 1 7 renegater, avfällingar.

S. 33 r. 2 preses, eg. ordförande. Här är meningen att

hjälpprästen själv skall leda gudstjänsten och hålla pre-

dikan. — r. 3 volente Deo, med Guds vilja. — r. 8

Lybske, från Lubeck. — Brunnsviks mumma, Braun-

schweig-mumma, ett mörkt, beskt öl. Receptet har givits

av en bryggare i Braunschweig mot slutet av 1400-talet,

Kristian Mumme. — r. 15 Paulus han predika / Och
Titus han drack. Titus, till vilken Paulus skrev ett av sina

brev, var en av hans betrodda medarbetare, sedemera
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insatt som församlingsföreståndare på Kreta. Passagen är

något dunkel. Ingenting i NT antyder att Titus skulle ha

druckit speciellt mycket. Ett sådant rykte kan däremot

apokryfiskt ha drabbat Timoteus med anledning av Pau-

lus' välvilliga uppmaning till honom: "Drick nu icke

längre allenast vatten, utan bruka något litet vin för din

mages skull . .
." (Paulus' första brev till Timoteus, 5: 23)

.

Troligt är att Timoteus har förväxlats med — eller av

rytmiska skäl utbytts mot— Titus.

Den i förhållande till författarens grundtext fria tradition

som till oss har förmedlat den del av 1760-talets Bellmans-

dikt som aldrig var avsedd för trycket gör det nödvändigt

att beakta textförmedlarens, avskrivarens, funktion i för-

hållande till textbilden. Att P. J. Hjelms prydhet ofta

lockat honom till mer och mindre lyckade omskrivningar

har många gånger påpekats (som i variantexemplen

ovan). I detta sammanhang är det minst lika viktigt att

veta att Wallen, vars text här återges, har en utpräglad

smak för grovkornigheter i visan, särskilt framträdande i

volymerna VII och VIII i hans Samling af Swenska

Wisor, liksom att hans syn på prästerskapet, så som den

dokumenteras i texturval och titelvinjetter, är oförsonligt

satirisk (eller, som Bellman uttryckte det: "Captain W . . .

intet kan / Elis' följe lida." Se StU VIII s. 72)

.

Texten är rätt osäker, men även i den konstlösa form den

här har tillåter den några intressanta iakttagelser

:

Visan har två plan: Det ena är den utförda tablån —
téte-å-teten mellan caplanen och pastorskan gestaltad som

en ren dialog. Det andra representeras av de inslag som
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gör visan till dryckesvisa: Kom kättare renegater / Kom
bussar ... — Drick vänner nu all' tillika, ord som visser-

ligen uttalas av caplanen men som riktar sig till en krets

utanför tablån, dryckeslaget som är dess publik. Det starkt

reducerade dryckesviseinslaget illustrerar på ett påtagligt

sätt dialog- och rollvisans förankring i den utpräglade

sällskapsvisans miljö.

Den genomförda dialogen i denna visa senast från 1764

liksom dess förekomst i de sannolikt äldre N:o 2 och N:o 4
och monologen i N:o 10 visar att den renodlat dramatiska

formen, välkänd från episteldiktningen, är ett i Bellmans-

visan ursprungligt uttrycksmedel.

Den sista strofens inledning är tänkvärd. Medan Gamla

Testamentets gestalter befolkar åtskilliga av Bellmans ti-

diga dryckesvisor är detta den enda bevarade text där

personer från Nya Testamentet uppträder i en liknande

funktion. Bellman har här tidigt tagit fasta på den enda

passus i de paulinska breven som möjligen kan vantolkas

som en uppmaning till dryckenskap. Med hänsyn till Bell-

mans dokumenterade benägenhet att återvända till poe-

tiska idéer och motiv som han funnit fruktbara (jfr Kring

källorna s. 43) kan detta ge en förklaring till varför han i

början av Fredmansdiktningen gestaltade denna som en

parodi just på Paulus' brev.

Musiken till N:o 11:

Handskrifterna har ingen melodianvisning. Melodin är ej

känd.

S. 34—35: N:o 12. Skogens Gud lät röra Eder

Hjm 1 nr 56. Win IX s. 1. Vhw 1 s. 99. N 104 f. 213.
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Sdn 2 s. 82. — (EU 1 s. 192 )

.

Dat.: Hjm.

Attr.: Vhw, Sdn.

Att jag valt Sondéns sentida avskrift (fr. 181 3) till hu-

vudkälla, beror på att ingen av de säkert samtida hss har

texten i dess helhet (Hjm saknar strof 4, Win strof 5 )

.

Bortsett från detta är skillnaderna mellan Win och Sdn

ytterst obetydliga. Sannolikt har Sdn här utgått från nå-

gon del av den samtida samling av vilken vi nu endast

har Vs 104b i behåll. (Överensstämmelsen med Win styr-

ker detta antagande. Se Kring källorna, betr. förhållandet

Sdn—Vs 104b s. 57 f, betr. relationerna mellan Win och

Vs 104b s. 29 ff.) N 104 har visserligen hela texten, men
dels är de olika beståndsdelarna i denna manuskriptsam-

ling omöjliga att datera (dess senaste text är från 1790-

talet), dels har dess version av visan avgjort svaga läs-

arter. Sdn har följts troget bortsett från kommateringen

av s. 34 r. 120. 13 som här gjorts i överensstämmelse med
r. 5 o. 6.

Varianter

:

Med hänsyn till att texten hämtats från en sentida källa

lämnar jag här en fullständig förteckning över varianterna

i de säkert samtida källorna Hjm och Win

:

S. 34 r. 2 matta, Hjm: 'bittra'. — r. 4 sveda, qual, Hjm:

'qwida ångst'. — r. 10 oss skyldt, Hjm: 'nog skygd'. —
r. 13 Tirsis, Tirsis mer ej vaknar, Win: 'Tirsis aldrig mera

waknar'. — r. 21 ack! hör min bön, Hjm: han tröste mig.

S. 35 r. 4 redde, Win: 'reda'. — r. 5 ila, Win: 'ilar'. —
r. 6 hvila, Win: hvilar. — r. 7 Tills jag, Win: 'Och jag'.
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— r. g mitt, Hjm: 'och'. — r. 10 Alltför få bli mina

stunder, Hjm: 'swåra blifwa mig de stunder'. — r. 14 Ja,

Hjm: 'Och'.

Eichhorn har framfört gissningen att denna lamentation

tillsammans med duetten Gråt inte, Tirsis! Jag dig förlåter

skall ha ingått i ett nu förlorat herdedrama (se EU 1, not

s. 392) . Så kan inte vara fallet. Gråt inte, Tirsis! förekom-

mer inte i någon 60-talshs. Den är skriven till samma
melodi som Fr. Så. N:o 31 (Opp Amaryllis) som var

aktuell för Bellman år 1773, troligen i samband med
arbetet på operan Fiskarena (Se StU II s. 139}), och

som fortsatte att vara produktiv för honom under 70-talet

(Fr. Ep. N:o 58, Siungen och gråten ur Bacchi Tempel

1779). Duetten har sannolikt tillkommit i samband med
operaarbetet eller under samvaron på Fållan sommaren

-73. Skogens Gud lät röra Eder kan ju mycket väl ha

ingått i ett herdespel, men hss innehåller igen antydan i

denna riktning, och ingenting hindrar ju att den är en

fristående pastoral. Jfr N:o 15 och N:o 44 om vilka det-

samma kan sägas. Att pastoralerna i Bellmans ungdoms-

diktning alla har en renodlat dramatisk form vittnar om
att denna form motsvarar ett naturligt och ursprungligt

sätt för Bellman att uttrycka sig som visdiktare. Jfr ovan

5. 68.

Musiken till N: o 12:

Det musikaliska föremålet för hänvisningarna i Hjm I nr

78 och Win IX s. 1 : Skall jag se min Daphne, har ej
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påträffats. Kurt Brodin har gett ut Bellmans dikt i en

samling Kärleksvisor tillsammans med en melodi av Zell-

bell. Sammansättningen har dock ej belägg i 1700-talets

handskrifter.

S. 36—38: N:o 13. Hvar skall jag födan taga

Hjm 1 nr 61. Win III s. 367. Åkn s. 112. Vhw 1 s. 43. —
(VU 1 s. 373).

Dat.: Hjm.

Attr. : Vhw.

Hjm:s version är åtminstone ett år äldre än Wln:s och

tre strofer längre. Då den innehåller en del svagheter såväl

innehållsmässigt som rytmiskt (några av dem är alldeles

uppenbart korruptioner) har jag här nöjt mig med Wal-

lens kortare version, den som via Vhw förmedlats till

1 800-talstrycken (VU, SU och CU). Hjm:s version åter-

ges i sin helhet nedan. Åkn:s avskrift innehåller åter en

strof mer än Wln:s, det är dock inte någon av de över-

skjutande Hjm-stroferna (se nedan). De samtida avskrif-

terna representerar sålunda rätt olika redaktioner av vi-

san, redaktioner som alla kan spåras i ett senare trade-

ringsled: Vhw följer sin förlaga Win mycket troget, den

avskrift som återfinns i DGr II s. 56 ligger mycket nära

Åkn och en avskrift i en Uppsalahandskrift, V 25b, från

tiden efter 1774 avslöjar, trots svåra korruptioner och ett

bortfall av fyra strofer, genom arrangemanget av strof 2

släktskap med Hjm.

Avvikelser från huvudkällan

:

Interpunktionen har kompletterats på följande punkter:
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På s. 36, med frågetecken efter r. 2. På s. 37, med kolon

efter r. 20, utropstecken efter r. 22 och kolon i r. 23.

Varianter

:

Hjm 1 s. 86 f:

Hwar skall jag födan taga,

Jag arma secreter

Jag har ju ock en maga,

Som andra menniskjor fler.

Jag hungrar och jag fryser

Jag ruskar min peruque

Fast röda Kappan lyser,

Så wärker dock min buk.

4.

Min taskbok ligger stilla

Jag tror hon ej är till

Min silfverwärja lilla

Står pantsatt för en sill

Brillianten på mitt finger,

Är redan fa'n i wåll.

Till Norrige, snart, jag springer

Så är jag i behåll.

2.

Med sidenrock och frantsar

Brilliant uppå min sko

Jag för en Cloris dantsar

I solsken på Norrbro

Jag är wäl ej så unger

Fast tiden är så swår

Jag snusar och jag sjunger

När jag ej middag får.

5-

Det ruskar och det kliar

Uppå min arma Kropp

Carnailler, om i biar

skall jag er äta opp:

I mina documenter

Båd löss och loppor gå;

Fast än det ej stort ränter

de äro dock så små.

En sill och halfmarkslimpa

Är all min middagsrätt,

Af lutfisk, rutin simpa

Måst jag mig äta mätt;

Jag plär af orrar skryta

Af hjerpar och fasan

Fast jag uti en gryta

Måst doppa flott i sta'n.

6.

Nu har jag gift mig arma

Min hustrus profession

Är baka waflor warma
och sälja öhl wid bron;

Jag går chapeaubas och blänker

Med Krusad lock-peruque.

Fast öhlet stundom skänkes

På nästa waffelbruk. .
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Så stå då gamla märken

det en betrykter man
Måst krypa under särken

Som fattig jag är wan

Jag ta'r emot och lider

Min rygg är brun och blå

Ack kom då snart, o! tider

Jag får i grafwen gå.

Så gör man complimenter

När björnarna will dra

Men dessa malcontenter

de gå ock chapeau bas.

O! skrifvare så göder.

Se här min råck och wäst:

Mitt sköna sidenfoder

Jam consumatum est.

Jag råkar goda wänner

En hyrkutsk i hwar wrå.

Och månglerskor mig känner,

de mig i råcken få

Och ropa: Kära herre

Tag pengar hit, tag fram.

Jag svarar då: ty wärre

Jag har ej löst, Madame.

Hwart skall jag mig nu wända

Jag hjertans arma man.

Se björnarna på ända

de stå kring mig, min sann.

Och gillstugdörren lilla

hon öppnas, jag måst inn

Där pina de så illa

Mitt arma skrifwarskinn.

Varianter i Åkn

:

S. 36 r. 14 fan, Åkn: 'Hin'. — r. 20 / månsken på Norr-

bro, Åkn: 'Liksom en brokug So' (DGr: '.
. . Ko').

S. 37 r. 3—4 Canalje om du .../.. . dig, Åkn: 'Canailler

om Ni .../... Er' (jfr Hjm). — r. 6 Så många många
grå, Åkn: 'Där gå de små och grå'. Efter den med Win
gemensamma fjärde strofen har Åkn följande strof:

Jag är så kär och fryser

Och äger ey en plåt

Min mässingsvärja lyser

En altför snöplig ståt;

Min fullmackt för sex styfver

Står i en Hökar bod;

Likfullt jag mig än yfver

Af Rang och ädelt blod.
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— r. 1 6 På torg och, Akn: 'På nästa' jfr Hjm .
— r. 18

da och da, Akn: 'i hvar \Vrå
?

jfr Hjm .
— r. 19 Fru

Plåten. Akn: 'Hvar mångelska' jfr Hjm .
— r. 22 Gif

vackert myntet nu! Akn: 'Tag vackert myntet fram:' (jfr

Him .
— r. 24 Skrif vackert upp min Fru. Akn: 'Jag har

ey löst Madam' jfr Hjm .

Ordförklaringar

:

S. 36 r. 7 röda kappan. Enligt Carlén (CU 1 s. 128 not

12) "utgjorde röda kappor skarlakans- eller purpur-

färgade den vanliga habiten för 1750- och 60-talens

tjenstemän". Jag har inte kunnat finna något belägg för

detta. Den röda kappan hör snarare till den snobbutstyr-

sel briljamerna. sidenfodret med vilken sekreteraren

skyler — och undan för undan finansierar— sin usla till-

varo. — r. 9 taskbok. plånbok. — r. 11 messinsvärja. I

motsats till den röda kappan hörde denna till den regle-

mentsenliga utrustningen jfr X:o 2. s. 13 .
— r. 15 Till

Xorge snart jag springer. Att resa utomlands, bekvämligen

över gränsen till Xorge. för att därifrån förhoppningsvis

mot lejd kunna återvända och reda ut affärerna, var en

taktik som många bankruttörer tillgrep för att undvika

bysättning. Bellman hade som bekant själv fått tillgripa

den i augusti 1763. Om detta se t. ex. X. Erdmann: Carl

Michael Bellman, Sthlm 1899 s. 126 f. — r. 23—24 Fast

jag plär i en gryta / Få doppa flott i sta
!
n. "Dopp i gry-

tan' \ senare tiders traditicnsmänade julmåltid, är ett

minne från en tid då man i vida kretsar måste ta vara på

så mycket som möjligt av fett och matnyttigt avkok. Att

doppa bitar av bröd i spadet från kött-, fläsk eller fiskkok
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var för den som inte hade råd att äta sovel ett sätt att

berika mjöldieten. Uttrycket på stctn vittnar om att en

sådan förtäring kunde fås i de enklare spiskvarteren och

gårdsköken.

S. 37 r. 3 biar, väntar, bidar. — r. 6 många inånga grå,

"löss och loppor" (Hjm). — r. 7 det ej rantar, det lönar

sig ej. — r. 13 chapeau bas, se ovan s. 45. — r. 14 lock-

peruk, se ovan s. 41. — r, 19 Fru Plåten, "Platskan",

tidens mest namnkunniga bordellmamma. Hon uppträder

flerstädes i Bellmans diktning. I sin famösa Bellmansstrof

i Mina löjen insinuerar Kellgren att hennes etablissement

haft en del att betyda för Bellman: "Och uti Platskans

Jungfrubur / Han KärleksGudens språk fått lära." När

hon dog 1785 ägnade Bellman henne en vanvördig visa,

Vivat, klang, min vackra Gumma! I kommentaren till

denna (StU X s. 12 f) tecknar Olof Byström hennes liv

och verksamhet.

S, 38 r. 1 complimenter, omständigheter, jfr uttrycket

"utan krus och komplimanger". — r. 2 dra, draga blankt,

attackera. — r. 3 malcontenter (fr. malcontents) , miss-

nöjda (personer). — r. 8 lam consumatum est, 'lat.),

Det är redan förtärt.

Förekomsten av en längre och äldre avskrift i Hjm är

intressant mot bakgrunden av de liknande iakttagelser vi

kunnat göra beträffande N:o 2 och N:o 5 ovan. Tenden-

sen att koncentrera ursprungligen längre visor till ett

mindre antal strofer torde som antytts sammanhänga med
trubadurens svårighet att under lång tid hålla publikens

uppmärksamhet fängslad.
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Musiken till X: o 13:

Varken Win III s. 3 eller Åkn s. 1 12 anger någon ton till

visan. Att den dock sjöngs antyder Åkn -handskriften, som

avslutar strofen med ''Musiken . . d.v.s. en trall eller

instrumenthärmning. som ingår i melodin.

S. 39: N:o 14. Brunblåa bölja

Hjm 1 nr 62. Win I s. 97. Vhw 1 s. 9. — FH s. 106).

Dat.: Hjm. \Vln:s avskrift torde vara ungefär samtidig.

Attr. : Vhw.

De båda samtida hss skiljer sig starkt från varandra. Wln:s

text. med förstaraden Brusande wågor. har en påfallande

ojämn struktur,, både till rytm och rim. Ett belägg för att

Hjm:s version för ovanlighetens skull är mer äkta än

Wln:s fås av att Yhw
3
som bevisligen haft Win som direkt

förlaga se Kring källorna s. 56:, trots detta innehåller

en variant som på ett par detaljer när överensstämmer

med Hjm. Ett annat är att trycket i FH som av allt att

döma är oberoende av kända hss men som väl kan ha en

samtida, Bellmansnära hs till förlaga (jfr Kring källorna

s. 57 f också är påtagligt lik avskriften i Hjm.

Avvikelse från huvudkällan

:

R. 13 Hjelp, hjelp. hjelp, hjelp. Hjm har endast tre

'Hjelp' medan övriga källor inkl. FH har fyra. Fyra nöd-

rop kravs för att versen utan ett övermått av melismer

skall kunna fylla en fras korresponderande mot Ett tu tre,

eller i en fart.
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Varianterna i Wln:s version:

En uppfattning av strukturen i denna får man om man
placerar föreliggande texts verser i följande ordning: 7—

8

— inskott 'döljen ett hiertta
; — 4 'som wäl . .

—
5—6 "någon bot . .

.'

;
— 1 'swallande . .

.' — 2—

3

(\ . . mitt hiertta
5

;
— därefter samma versordning. Hjm

vers 9 saknas hos Win. Wln:s flicknamn är liksom FH:s

Cloris.

Musiken till N: o 14:

H)m I nr 62 och Win I s. 97 anger endast "Menuette";

melodin har ej påträffats. Strukturen är typisk för me-

nuettformen, med en första repris versrad 1—6 som

upprepas (versrad 7— 12 . Den "rimlösa'' versrad 21 kan

anses vara ett tecken på. att första reprisen sjöngs da capo:

visan har i så fall slutat med versrad 6
3
"Bot för all sin

smärta".

S. 40—42: N:o 15. Pass man pä min Damon du,

Win I s. 1. Ys 104b s. 35. Blr s. 383 str. 1 o. 2 . KB
1972/122 s. 130. Nhr -68 s. 32. Rsl 1 s. 21. Vhw 2 s. 64.

Dat.: Win.

Attr. : Vs 104b o. Vhw.

Wln:s text har här följts bortsett från att interpunktionen

(som saknas hos Win} har övertagits från Vs 104b.

Varianter

:

S. 41 r. 10— 12 Ack mitt bröst / } Vs 104b: 'Bort min

tröst, up mitt bröst, till det höga'. Så även Xhr -68. dock

med samma versdelning som Win.
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5. 42 r. 10— 1 1 Men så snart, / Se din fart, Vs 104b: 'men

din fart, skie så snart' Så även Nhr -68)

.

Ordförklaringar:

S. 40 r. 4 Meliserta, se nedan.

S. 41 r. 7—9 Ga nu fra?n / . . . Damon överlämnar på
dödsbädden sin hjord till Meliserta. — r. 16 hvad du

gör!: vad du än gör.

S. 42 r. 3 en pil. Pilen är både kärlekens och dödens va-

pen. Här går det inte att skilja dem åt: kärleken till Da-

mon gör att Meliserta ej vill leva vidare utan honom (jfr

nedan: Ryck mig från min slagna hjord!) .— r. 4 Denna

sol i dag gick ned, / En bedröflig afton följer: Efter den

sol som gick ned i dag följer ... — t, 6 ej någon, ej för

någon. — r. 10— 12 Men så snart, / . . . Men jag trodde

ej att jag så snart skulle få se dig gå bort.

Visan är en dialog mellan Meliserta 'strof 1 o. 3) och den

döende Damon. Med sin genomfört dramatiska utform-

ning har den åtskilliga drag gemensamma med lamenta-

tionen öva: Tirsis Skogens Gud lär röra Eder (N:o 12.

Jfr även N:o 44 nedan . De kan sägas utgöra två varia-

tioner på samma tema. Pass man på kan i och för sig vara

en rest av ett i övrigt försvunnet herdespel, men det finns

inte något starkare skäl som talar för denna hypotes.

Dikten är — såsom fristående miniatyrtablå — väl sluten.

Namnet Meliserta har av Bellman använts som täcknamn

för Margaretha Lzuander (se s. 146 nedan;. Hon var vid

denna tid föremål för Bellmans uppvaktning och kärlek,
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och det ligger därför nära till hands an i den lilla dialo-

gens teatraliska kärleksförklaringar inläsa uttryck för BeLl-

mans egna känslor och drömmar. Bellmans enda bevarade

herdespel av större format. Det lyckliga skeppsbrottet

StU VI s. i ff . skrevs för och uppfördes i det Lissan-

derska hemmet den 30 nov. 1766 med Margaretha Lissan-

der i den kvinnliga hu\Tidrollen Camilla . Sannolikt är

an även denna lilla tablå skri\its för en dramatiskt upp-

förande inom den Lissanderska familjekretsen.

Musiken till X: o 15:

Melodin till hänvisningen Räck min Iris hit din flabb i

Win I s. 1) har ej påträffats. Pass man på . . . har själv

använts som melodiamisniiig för ett flertal dikter i Win :

Ömma känsla, nöjets Gud, Kärlek du som jag tillber, etc.

— ett tecken på att den numera försvunna melodin har

varit mycket populär.

S. 43: X:o 16. Tä: ::.:s:e ':
i t

Win I s. 141 (str 1). Win III s. 32g (str 2). DIG 1 : 4 nr

65. Ys 104b s. 40. V 2ianf. 68. Fxl s. 165. \~hw 1 s. 12 o.

33. _ FHs. 105 .

Dar.: Win.

Attr. : Ys 104b. \"hw. Fxl.

A\-\ikelser från huvudkällan

:

Wallen har tydligen \-arit osäker om \isans melodi, i varje

fall vid första avskriftstillfället. De avvikelser som här mist

göras berör därför till stor del strukturen i visan. Rad-

indelningen har gjorts i enlighet med den som tillämpats

för Fr. Så. nr 62 1791. Det skall obsen-eras att det enkla
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repristecknet efter vers 10 här som hos Win står för ett

fyrfaldigt upprepande av versen.

R. 5 Och, ursprungligt hos Win, i efterhand ändrat till

'Samt'. — lefvernes, Win är så snävt skuren efter 'lefver-

ne' att ett '-s' kan antas vara bortskuret. — r. 12 Gärna

(så DIG 1:4 o. Vs 104b), Win (o. V 2ian): 'Huru

gärna' vilket ger en otymplig rytm. (Fxl: 'Hur gärna').

— r. 16 att flickan, Win: 'att endaste flickan'. Justeringen

har gjorts för att skapa rytmisk kongruens med strof 1 och

med övriga hss (DIG 1 : 4 o. Vs 104b: 'att ungen' Fxl:

'att tungan' — ! — Wln:s läsart har sannolikt uppkom-

mit ur den variant V 21 an representerar: 'Det smärtar

mig endast att . . .') .
— r. 20 Läppar, raden är inskjuten.

Avsnittet motsvarande r. 17—21 har hos Win följande

metriskt omöjliga avfattning:

skönaste händer, tänder ögon kinder

fötter och hår

'Läppar' har övertagits fr. Vs 104b som i övrigt har sam-

ma uppräkning av kroppsdelar bortsett fr. att 'tår' står i

st. f. 'hår'.

Interpunktionen har kompletterats: Win saknar de skilje-

tecken som här insatts efter r. 5, 6, 8, 10, 16, 19 och 20.

Varianter

:

R. 5 på kiortelen, Fxl: 'wid sidan'. — lefvernes, övr. hss:

'gyllene'. — r. 11 o. 22 övr. hss har fyra upprepningar

utskrivna el. markerade utom Fxl som endast har tre. —
r. 170. följande. Uppräkningen av kroppsdelar varierar

från hs till hs.
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Ordförklaringar

:

R. 3 snörlif, se ovan s. ig. — salopp, se ovan s. 20 f .
— r. 5

uret på kiortelen. Den sköna bar ett dräktur hängande

mot kjolen. Den vanligaste modellen såg ut som ett litet

fickur. Det hade under 1700-talet oftast dubbla boetter av

vilka den främre för det mesta var prydd med någon bild-

framställning i gravyr eller emalj. (Se nedan!) — r. 6

Öronen ringa (Fxl: 'Öringar . . .'), syftar .givetvis på

flickans örhängen. Jfr t. ex. 'girandoller' ovan s. 21. —
r. 14 bryr, 'oroar', 'retar' (jfr uttr. att 'vara brydd')

.

Och uret . . . visar vart lefvernes lopp. De övriga hand-

skrifternas samstämmighet (jfr ovan: Varianter) kan

innebära att 'gyllene lopp' är en äkta variant. Det är i så

fall en för Bellman ej ovanlig hypallage (jfr t.ex. Fr. Ep.

N:o 55: "mellan klotets mörka språng"). Uret blir ett

guldur, men i övrigt är innebörden densamma. Versens

symboltolkning kan avse uret såsom tidmätare eller en

symbolisk bildframställning på ytterboetten, vilketdera är

rätt likgiltigt. Det väsentliga är att uret genom sin tolk-

ning lyfts fram som ett emblematiskt element i beskriv-

ningen som på gängse barockmaner knyter en bestämd

idéföreställning till porträttet, den som formuleras i andra

strofens slutvers.

Bellmans attityd till den emblematiska konsten är ofta

ironisk — jfr slutet av Fr. Ep. N:q 39 (Bergströmskans

fogel) och Fr. Så. N:o 20 (björnarnas citroner). Uret,

som sinnebild för tiden och därmed för livets och njut-

ningens förgänglighet, är dock en genuin symbol knuten

till ett av Bellmansdiktens centrala motiv (jfr t.ex. dess

17 — Ungdoms dikter
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användning i första stroferna av Fr. Ep. N:o 24 och N:o

27). Det har med skäl antagits att inte minst urets sym-

bolvärde påverkade Bellman vid valet av centralgestalt i

epistelcykeln (Oscar Levertin: Svenska gestalter, s. 150).

Musiken till N: o 16:

Tonen i Win Is. 141 : Aldrig ett ord för ta mej leder till

Bellmansdikten som sedermera blev Fr. Så. N:o 62. De
två dikterna skrevs ungefär samtidigt. Aldrig ett ord, för-

modligen den ursprungliga, har en något mer kompli-

cerad utformning, med upprepad första repris och vissa

detaljfinesser. Men strukturen och den raffinerade musi-

kaliska analysen har båda visorna gemensamt. Till musik-

bilagan i detta band, s. 155, har Åhlströms arrangemang

från 1 79 1 -utgåvan av Fredmans sånger valts.

S. 44—45: N:o iy. Lycklig den sakta

Win I s. 282. Vs 104b s. 67. Hjm 3 nr 629. Ttr s. 3. Vhw
1 s. 14. Sdn is. 18. — (VU 1 s. 5)

.

Dat.: Win.

Attr.: Vs 104b, Vhw.
Anmärkningsvärt är att Vhw ej troget följer sin förlaga

Win. I sina avvikelser återger han texten i den tradition

som redan Vs 104b representerar. Det skall observeras att

just de rader som hos Win skiljer sig från övriga källor

(s. 44 r. 15— 17) är tillskrivna i efterhand och ej nödvän-

digtvis är äldre än Vs 104b. Whr.s variant ger dock ett

starkare inre sammanhang åt den dunkla andra strofen.

Det finns ingen anledning att misstänka att den inte skulle

vara äkta, varför jag följt Win utan avvikelser.
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Varianter:

S. 44 r. 15 sänder, Vs 104b o. Vhw: 'skickar'. — r. 17

Momus grine ur sin grop, övr. hss: Backus danse (-ar)

mellan stop.

S. 44 r. 8 vänner, Vs 104b: wänners. Jfr N:o 42, s. 96

r. 10!

Ordförklaringar:

S. 44 r. 2 sakta, saktmodigt, oberörd. — r. 10 ömma,
vålla sorg, smärta. — r. 12 Guld ock tårar, välstånd och

bekymmer. Versen uttrycker metaforiskt att tillvaron inte

är ekonomiskt bekymmersfri. — r. 17 Momus, (gr. Mo-
mos) i den grekiska mytologien en personifikation av

tadlet.

S. 45 r. 1 dig lyfta, ryck upp dig.

Epikuros' lyckofilosofi, enligt vilken livets högsta goda stod

att finna bland enkla glädjeämnen i en stilla och tillbaka-

dragen levnad, utövade en förståelig dragning på en gene-

ration som tröttnat på frihetstidens politiska strider och

högljudda gräl. Åtskilligt i 1760-talets sällskapsvisa vittnar

om detta, men i få visor har den epikureiska livshållningen

fått ett renare uttryck än här. Beträffande den sista stro-

fens patriotiska retorik, se N:o 33 och s. 143 nedan!

Musiken till N:o 17:

Tonen i Win I s. 282, Lefve prins Gustav med sin, leder

endast till en korshänvisning i V 21 al: dikten Lefve Prins
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Gustav med sin Magdalena hänvisar tillbaka till Lycklig

den sakta. Melodin har ej påträffats.

S. 46: N:o 18. Skogsrå, Sjörå, Tomte-gubbar små

Win I s. 326. Vhw I s. 15 (str 3)

.

Dat.: Win.

Attr. : Vhw.
Wln:s kommatering har gjorts konsekvent. I övrigt en

avvikelse från källan:

R. 15 bugen (i enl. m. str 1 o. 2) — Win: buga.

En speciell lokal för sällskapslivet utgjorde hälsobrunnar-

na. "Brunnssällskapens" umgänge utvecklade som andra

former av sällskapsliv sina ceremonier och lekfulla ritualer

och det krävde sina visor. Detta dokumenteras i Hjm 1

s. 93—109 som bl. a. innehåller en knippa brunnsvisor

från Viksberg och sommaren 1765. P. J. Hjelm uppträder

i funktionen av "Brunnsfiscal" och flertalet av visorna är

skrivna av honom själv. I denna visa hyllar sällskapet,

maskerat till folktrons naturväsenden, sin utvalda ledare,

sitt brunnsrå(-d)
,
tydligen en Ahlström. Texten ger inget

besked om lokalen, men man kan gissa på någon av de

surbrunnar i Stockholm till vilka några av Bellmans andra

brunnsvisor är knutna, Sabbatsbergs (se StU VII s. 92)

och Norrmalms (se Carin Lindskog: Clas på Hörnet

1932, s. 27). Andra brunnsvisor av Bellman: nedan N:o

61, StU X s. 136, StU XII s. 77, ibid. s. 78.
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Musiken till N:o 18:

Melodianvisningen i Win I s. 326 är Mamma om jag

säga tör. Vid Mamma om jag säga tör i Win Is. 130

hänvisas till Stilla hydda dygdens bo\ men denna dikt, i

Win Is. 14, korshänvisar till Mamma om jag säga tör.

Den sistnämnda är en svensk version av A h! vous dirai-je

Maman, den populära franska visa som återfinnes som

nr 25 i La Clé du Caveau:

a
» Andantel Fin.

Bellman har använt samma melodi till iSÄg hvems dyrkan

gäller mer i StU IV s. 132, i Härholds-Capitlet 20 Apr

1 77 1, vid Tilas' avresa till Constantinopel. Jfr Musikkom-

mentaren i StU IV s. 243 f ! Melodin i musikbilagan i

detta band s. 1 56 härrör från La Clé du Caveau.

S. 47—49: N:o ig. Hå ha! jag är nu sjuttio år;

Win II s. 14g. Hjm 1 nr 213. V 21 an f. 85. KB 1972/122

s. 36. Vs 104b s. 54. DIG 1: 4 nr 156. Blr s. 428. Nhr -68

s. 42. Åkn s. 104. Vhw 1 s. 19.— (EU 1 s. 107)

.

Dat.: Win.

Attr.: Vs 104b o. Vhw.
Wln:s avskrift är från 1765. Övriga till året daterbara

avskrifter är: Hjm:s från 1766, Vs i04b:s och DlG:s från

1767, Nhr -68 :s från 1768/69 och Åkn:s från 1770

(±iår).
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Avvikelser från huvudkällan (alla utom den första enl.

Vs 104b)

:

S. 47 r. 15 manteau, Win: 'manto' (se nedan). — r. 19

Mareta (så Vs 104b och Wln:s övriga strofer), Win:

'Marta'.

S. 48 r. 4 också, Win: 'åfta'. — r. 13 taga till svärd, Win:

'taga sitt svärd'. — r. 14 skull' , Win: 'skulle'.

Interpunktionen är kompletterad efter Vs 104b.

Varianter

:

Variantrikedomen är påfallande stor, även inom gruppen

av relativt samtidiga avskrifter. Exempel:

S. 47 r. 3 rosenhy, övr. hss utom Blr o. Nhr -68: 'rosende

hy'. — r. 9 kjol hör Mareta, (KB 1972/122, Blr o. Hjm)
V 2 1 an, DIG 1:4, Nhr -68 o. Åkn: '(skin-) kiortel

Margreta'. — r. 10 hon, V 21 an, KB 1972/122 o. Hjm:

'det'. Hela versen: Blr: 'till bönen jag tror de ringa nu

siu.' Åkn: 'Jag tror at det ringer til Bönen rättnu'. Dessa

varianter återkommer i varje strof utom den sista. — r. 1

1

liksom, V 2ian, KB 1972/122 o. DIG 1: 4: 'just liksom'.

Hjm: 'så grant som'. Åkn: 'nu som'. — r. 12 När jag då

nyss, V 2 1 an, DIG 1 : 4, Blr o. Åkn: 'då jag nyss'. Hjm o.

KB 1972/122: 'När som jag nyss'. — r. 13 log på, DIG

1:4, Blr o. Nhr -68: 'låg på'. Hjm: 'lopp på'. Åkn:

'uppå'. — r. 19 skinnpung, Vs 104b: 'Spott Kopp'.

S. 48 r. 3 älska
3

, övr. hss utom V 21 an o. Vs 104b: 'älska-

de'. — r. 4 Och låg hos mig också, Hjm: 'Och dansade

med mig'. Åkn: 'Han klappade mig ock'. — r. 9 grötfat,

V 2 1 an, DIG 1 : 4, Blr o. Åkn: 'spottkopp'. — r. 13 sven-

ner, Hjm, V 21 an, KB 1972/122 o. Åkn: 'kämpar'. —
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r. 14 Hvem närmast, Hjm o. Åkn: 'Hvem af dem'. V
2 1 an o. DIG 1:4: 'Hvemdera'. — r. 16 plit, V 21 an, KB
1972/122, DIG 1 : 4, Blr o. Åkn: 'flit'. — r. 19 spottkopp,

Vs 104b, DIG 1:4, Blr o. Åkn: 'grötfat'. V 2ian:

'Lakrits'.

S. 49 r. 9 lakrits, V 21 an: 'grötfat'. — r. 13 den lilla den

mund, Hjm: 'de lilla munn'. V 21 an o. KB 1972/122:

'den lilla dess mund'. Vs 104b: 'den lilla där mund'. DIG
1:4: 'lilla den's mund'. Åkn: 'sin lilla mund'. — r. 16

bojan, Hjm o. DIG 1:4: 'bördan'. Versen i övrigt rikt

varierad. — r. 20 hon ringer nu sju, Nhr -68: 'det ring's

ej ännu.' Åkn (hela versen): 'Jag hör at til Bönen det

redan ringt Siu'.

Ordförklaringar

:

S. 47 r. 9 Mareta, kortform för Margareta. Namnformen,

vars normalgestalt av beläggen att döma har varit Marete,

är enbart känd från landsbygd och har såvitt känt är

aldrig burits av kvinnor från högre samhällsskikt. Registre-

rade belägg (fram till 1550) härstammar från Stock-

holmstrakten, östra delarna av Uppland och Gästrikland

samt västra Finland (Sveriges medeltida personnamn.

Arkivuppgift) . Det har m.a.o. samma sociala status som
t.ex. Malin och Marjo, men är i motsats till dessa ej

poetiskt belagt utanför fyra Bellmanstexter. Om dess funk-

tion som täcknamn, se nedan. — r. 15 Fontange, en hår-

klädsel för damer som bestod av ett från bakhuvudet ofta

terrassformigt uppstigande arrangemang av band, spetsar

el.dyl. Fontangen var stundom mycket hög, dubbelt mot

huvudet, och bars då upp av en ståltrådsställning. Den
har fått sitt namn efter Ludvig XIV:s älskarinna, herti-
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ginnan av Fontange. Liksom männens stora allongeperuk,

den långa yviga lockperuken (se StU VIII s. I2j) ingick

den i det mode som dikterades från solkungens hov, men
i motsats till denna försvann den helt redan under första

delen av 1700-talet. — manteau. Även detta plagg, en

lång, släpande och veckad överklänning, hörde till Louis

XlV-modet och försvann med detta. — muddar, i detta

sammanhang sannolikt halvärmar. — valk. Den i detta

dräktsammanhang mest övertygande tolkningen synes vara

"(uppstoppad) kant på ärm o.d." (Sx\OB arkiv)

.

S. 48 r. 11 S:t Bertils dag, d. 24 augusti. — r. 16 plit,

vardaglig benämning på infanteristhuggaren.

S. 49 r. 6 lockperuk, se ovan. — lång halsduk, kravatt.

Detta plagg infördes i hcrrmodet under Ludvig XIV:s tid

och bestod under hans epok vanligen av en halsduk av

spets eller spetskantat linne som knöts så att dess fria

ändar i lösa veck hängde långt ned över bröstet. — r. 1

2

handbok och präst, omskrivning för vigselceremonien. —
r. 15 sipper, sipp, pryd, sjåpig.

För att göra avståndet mellan gummans nutid och hennes

flydda ungdom påtaglig för 1760-talets publik har Bell-

man konsekvent färgat minnena från ungdomstiden med
detaljer som är karaktäristiska för Louis XlV-modet från

seklets början. Dessa har vållat problem redan för de

samtida avskrivarna. 4 av 9 har t. ex. inte korrekt upp-

fattat ordet manteau (Win o. Vs 104b:
?

manto', DIG
1:4: 'Mont-', Blr: 'monte').

Den gamla gummans roll återvänder Bellman till i flera

av 1 760-talets visor. Många av dessa är— på olika sätt —
träffande karaktärsstudier, men typvisor i samma mening
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som t.ex. Skåda sin morgon (N:o 7), Isterhaka väldig

buk (N:o 5), Stackars Pelle som måste krusa och kamma
(N:o 20) och de s.k. sekreterarvisorna är de inte. Deras

jag-form är funktionell: rollen är genomgående en för-

klädnad bakom vilken Bellman själv framför sitt budskap

till en bestämd adressat. Dramatiska element har som

framgår av den mycket tidiga God dag sade Sidenström

(N:o 2) funnits med från början av Bellmans visdiktning.

I Hå hå jag är nu sjuttio år liksom i Pass man på min

Damon du (N:o 15), båda med avskriftsåret 1765, blir

visan genomdramatiserad så till vida att hela texten ryms

i rollen eller rollerna. Visan tar formen av en tablå eller

ett divertissement där trubaduren helt träder in i den roll

han gestaltar.

Miljön runt Bellmans utveckling till dramatisk skald

kan tveklöst bestämmas. Det är om en afton i Anders

Lissanders hem som den äldsta ögonvittnesskildringen av

ett Bacchi Ordenskapitel handlar (Johan Gabriel Oxen-

stiernas Dagbok, d. 4 dec. 1769, citerad bl. a. av Nils

Afzelius i NISL II s. 262). För dess värd skrevs Bellmans

första längre dramatiska arbete, Det lyckliga skeppsbrot-

tet, uppfört på Andersdagen 1766. Täcknamnet Meliserta

har givit oss anledning att tolka den pastorala tablån Pass

man på min Damon du som ett idealiserat uttryck för

Bellmans kärlek till hemmets dotter och värdinna, Marga-

reta Lissander. Den stumma Mareta-rollen i Hå hå jag är

nu sjuttio år kan genom dess namn och funktion med
ännu större säkerhet knytas till Margareta Lissander så

som framgår av kommentaren till N:o 51 nedan (s.

och visan får härigenom både adressat och personligt

budskap. Budskapet kan väl tyckas vara en smula vagt
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formulerat, men det uppfattades säkert av den till vilken

Bellman vid ett annat tillfälle, den gången förklädd till

gamla Clara, utbrustit:

Lätt en Ungkarl bröstet på dig kyssa!

Lätt en trogen Vän i dina armar hvila,

Lätt en falsker länsre stå och smila.o

Men, lilla Sköna,

Kärlek belöna

!

La

(StU Vills. 102 f)

Hå hå jag är nu sjuttio år är den äldsta kända inom en

grupp visor som kan beskrivas som en speciell genre inom

Bellmans ungdomsdiktning. Den konstitueras av att tex-

terna innehåller ett budskap från Bellman till en enskild

adressat, ett budskap som han förmedlar i rollen av en

gammal gumma. En populär litterär förebild har han

haft i Carelius' Hönsgummans visa (se dock även s. 141

nedan). Rollgestaltningen har givetvis skett i underhåll-

ningssyfte, för "divertissementets" skull, men den har

också haft andra syften: Dels har den givit budskapet en

fiktiv bakgrund av lång och välbeprövad livserfarenhet,

dels har gumman fått tjänstgöra som Bellmans "förkläde"

när hans förslag varit djärva (se citatet ovan). Till denna

genre eller grupp hör förutom den här aktuella texten

Fattig gumma med svafvelsticka och flinta (N:o 32), Nå
se Mor Mareta hur står till (N:o 51), Hå hå, hå ha jag

Mareta du (N:o 77) och Ack om Du visste Mareta Du
(N:o 78) i denna samling— och — som lätta variationer

inom genren Vij gamla Kärngar, Gunild, Brita, Clara
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(StU VIII s. 101) där Bellman först uppträder i de tre

olika gum-rollerna för att i sista strofen själv framträda

och ta parti: "Gamla Clara, Lilla Nåd, hon riktigt talar"

(se citatet ovan!), och de två manliga rolldikterna Mäster

Urban, matt och mager (StU VIII s. 68) och Caffe-

kokar' Urban träder (N:o 81 nedan). I fem av de åtta

visorna kan adressaten bestämmas: Denna visa, N:o 77,

N:o 78 och StU VIII s. 101 har Margareta Lissander

som adressat, N:o 51 Margareta och Anders Lissander.

En förmodan att även de tre övriga visorna, alla från

ungefär samma period som de fem, riktar sig till Marga-

reta Lissander torde inte vara en alltför djärv gissning.

De många samtida avskrifterna av Hå ha jag är nu

sjuttio är vittnar om att visan trots sin privata adress

snabbt fick en bred publik, och de skiftande varianterna

vittnar om att den sjöngs av många. Hur stor roll det

dramatiska föredraget har spelat för Bellmansvisans pub-

likgenombrott kan vi i stort sett bara gissa oss till, men
intressant är att i en av de sannolikt tidiga avskrifterna,

V 2 1 an, finna enkla föredragsanvisningar införda. Efter

vers 8 i första strofen noteras: "NB. hosta" och i följande

strofer vid motsvarande vers: "NB" eller "hosta".

Visans popularitet tog sig också uttryck i parodier. En
av dessa har, sannolikt felaktigt (se Nils Afzelius: Alle-

handa dikter Sthlm 1965 s. 11 f), tillskrivits Bellman (EU
1 s. 102). Eichhorn har tryckt den efter KB-handskriften

Vs 67. Den förekommer tidigast i Win XII men också i

Hjm 2 och — dess andra strof — i den mycket sena

Uppsalahandskriften V 2ibc (90-tal). Afzelius har åter-

givit en rätt dålig version som trycktes i Dagligt Allehanda

d. 20. mars 1 77 1 . Visan återger i två strofer en giftas-
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vuxen flickas reflektioner inför "kärlek och gifte-förbund".

I en annan parodi tillämpas samma grepp som i repliker-

na till Bellmans kvinnosatirer (se ovan s. 4g f och 53 ff

)

— jaget byter kön:

Hå hå! Jag är nu sjuttio år

Allena jag lemnas när ungdomen går

De rasa och knuffa mot mig som en vägg

Och le åt mitt isgråa skägg.

Hvar yrhättas morfar måste jag bli

Fast hjertat än ler när jag får flickor si

Hå, hå! Hå hå! min tid är förbi

Nå nå, Nå nå, det må då så bli

Gif hit min skriflåda Andreas du,

Vi hinna nog sofva till klåckan slår sju.

Nog minns jag på mitt tjugu års tal

När flickorna sig ifrån tanterna stal

Den sippaste mö som friat sig bäst

Hon rette
1 min håg aldrarnest.

De snäste i början, men oblyg och quick

De sköna jag snart bequämliga fick

Hå hå! Hå hå! min tid är förbi

Nå nå, Nå nå, det må då så bli

Gif hit min nattrock Andreas du

Vi hinna nog sofva till klockan blir sju.

Camilla, Maja Rosette och fler

Begräto min lycka och mina maner

Det grämde mig nog deras desperation

Men ombytet smakade blo'n

Jag segra' alltjämt och svartsjuka män
De käxa om mig på hustrurna än

Hå hå! Hå hå! nu går det ej an

1 rette — retade.
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Nå nå, Nå nå, en sjuttioårs man
är usel, gif hit min nattmössa du

Vi hinna nog sofva till klockan blir sju.

Ach hade jag tiden bättre afmätt

Nog hade jag spart mig på visare sätt

Florinda var skön, jag minns det ännu

Hon trodde helt visst bli min fru

Men sedan jag kyssar frivilligen fick

All giftermålslust till henne förgick

Hå hå! Hå hå! min tid är förbi

Nå nå, Nå nå, det må då så bli

Lyft täcket upp hör Andreas du

Och väck mig intet förr'n klockan slår sju.

Jag har återgivit texten, normaliserad, efter Win VI s.

371, en avskrift från 1766. Völschow har frånkänt Bell-

man författarskapet genom att skriva av Wln:s text i

Visor af Okiände Auctorer ( Vs 86: 3 s. 26)

.

Musiken till N:o 19:

Ingen melodianvisning finnes i handskrifterna; i Åkn s.

104 står endast ordet "Air:". Proveniensen av melodin till

ifrågavarande dikt är okänd. Men en melodi som med stor

säkerhet bör kunna anknytas till Bellmans visa finns i

Carl Envallssons Kronfogdarne, akt III, scen 7, till ariet-

ten Ack! i förtviflan jag kastar mig ner. I den tryckta

texten hänvisas nämligen till just Ha hå! jag är nu sjuttio

år. Melodin, som lätt anpassar sig till Bellmans dikt, har

tagits med i musikbilagan i detta band, s. 157, med dess

harmonisering från sångpartituret till Kronfogdarne som

finnes på KMAB. Bellmans dikt höll sig länge som folklig

visa: en uppteckning av en något komprimerad version
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gjordes i Östergötland på 1840-talet av Wiede:

Nr 267

Jos? & y

Ovanstående faksimil är hämtad ifrån Jan Lings mono-
grafi, L. Chr. Wiedes Vissamling, i ,SWi* musicologica
upsaliensia, VIII (Uppsala, 1965). N:s 77 ^ Aå,H ilfflr^/fl £/m; och 78 f4pÄ om Z)u Mareta
Du) sjungs på samma melodi.

S. 50—51: N:o 20. Stackars Pelle som måste krusa och
kamma

Win II s. 292. (5 strofer) Win V s. 366. (str. 5) DIG
1

: 4 nr 164. Nhr -68 s. 45. Eht s. 268. -(EUis.kq)
Dat.:Wln.

Attr.: Eht.

Åldern ger Win företräde som huvudkälla trots att dess
avskrift innehåller ett par uppenbara felaktigheter (se
nedan)

.
Eichhorns text återger Nhr -68 :s version.
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Avvikelser från huvudkällan

:

S. 50 r. 12 naturell, Win: 'å la Gréce' (så nedan). Min
oavsiktliga kontamination. — r. 13 vänta efter, Win:

'liuga tigga' — en nonsensbetonad la där 'liuga' sannolikt

är en missuppfattning av en skriftlig förlaga som haft den

eljest odokumenterade la:en 'buga, tigga'.

S. 51 r. 5 mig vri'r, Win: 'wjker' vilket ger en omöjlig

rytm. Båda justeringarna har gjorts i enlighet med Nhr
-68.

Varianter:

Rubrik: Nhr -68: 'Öfwer Hår-Friseurer'.

S. 50 r. 3—5 Bränna varsamt . . ., DIG 1: 4 (fr. 1767)

:

'Pudra wackert, bränna sagta och glamma / Roa Folck

med prat, med nytt och nouweller, / Grann om Sönda'n,

wara bror med Gesäller.' — r. 6 Springa ute i, DIG 1 : 4
o. Nhr -68: Bittid' ute med'. — r. 7 Stå, DIG 1:40. Nhr
-68: 'Gå'. — r. 12 håren ä la Grece, ändring i Win
(Wallens hand), DIG 1:4 (o. Nhr -68): 'bouclorne

(Bouclera) naturelt'. — r. 15 För sotar-pojkar och hår-

friseuren den stygga, DIG 1:40. Nhr -68: 'Sotar-Pojkar

och hårfriseurer ä stygga'. — r. 17 Vakta sig för dessa

mer än för pesten. DIG 1:4 (o. Nhr -68) : 'Gå på sidan

och (v) akta sig som för Pesten'.

S. 51 r. 6 Är jag aldrig i stånd at ha, DIG 1:4 (o. Nhr
-68) : 'Kan jag aldrig hafva (nånsin ha)'. DIG 1 : 4 har

stroferna 4 o. 5 i omvänd ordning.

Ordförklaringar

:

S. 50 r. 3 Pudra — vitpudra håret i enlighet med roko-
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kons hårmode. — damma, sannolikt för att avlägsna över-

flödigt puder från kunden och hans omgivning. — r. 6

puderrock, se ovan s. 53 'puderskjorta'. — r. 12 å la Grece

på fransyska, till ett naturligt hårfall enligt franskt mode.

'A la Gréce' betyder enkelt, utan överdåd. Att döma av

varianterna (se ovan) rör det sig om 'bucklorna', tinning-

lockarna. Jfr StU I s. LI. — r. 13 på tyska. Hårfrisören i

visan är tydligen, trots sitt svenskt klingande namn, som

så många av Bellmans hantverkare tysk.

S. 51 r. 3 Ha försvar, dvs. 'laga försvar'. Termen syftade

ursprungligen på det skydd mot utskrivning som adelns

anställda åtnjöt, men hade under 1700-talet kommit att

betyda att ha medel eller av samhället godtaget arbete till

sin försörjning. För flertalet, den arbetstagande befolk-

ningen, innebar det att ha en arbetsgivare. Brist på försvar

var ännu under hela 1700-talet kriminaliserat. — patrul-

ler, syftar väl närmast på stadsvaktens "korvar" och "pal-

tar" (se StU I s. XCIV). Den som inte kunde förete laga

försvar kunde gripas och dömas till tvångsarbete på obe-

stämd tid. — r. 4 värfning. Det normala tvångsarbetet för

försvarslösa män var knekttjänst. När behovet så påkal-

lade sändes militära värvningspatruller ut för att enrollera

försvarslösa till krigsmakten. Pommerska kriget var fort-

farande högst aktuellt när visan skrevs, och de patruller

det talas om i föregående vers kan mycket väl vara dylika

värvningspatruller. — r. 6 ha rena händer, vara oskyldig.

Uttrycket kan här, med tanke på den usla personliga

hygienen i alla samhällsskikt, ha en bokstavlig bimening.
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Alf Kjellén anför med rätta visan som den mest konse-

kvent genomförda skildringen av socialt elände i Bellmans

ungdomsdiktning (Bellman som bohem och parodiker.

Sthlm 1 97 1 s. 28)

.

Den pariastatus som stackars Pelles syssla skänker honom
beror i första hand på att hårfrisören på Bellmans tid

arbetade utanför skråorganisationerna. I motsats till sina

borgerligt etablerade yrkesbröder, perukmakarna, arbeta-

de han utan verkstad och förlag (kapital) hemma hos de

kunder som anlitade hans tjänster. Att arrangera en frisyr

enligt modet (se StU I s. LIf!) krävde assistans, och

hårfrisören var för många en nödvändig hjälpreda vid

morgontoiletten. Eftersom han saknade perukmakarens

hantverkarstatus och inte hörde till hushållet behandlades

han nedlåtande både av herrskap och tjänstefolk, en tack-

sam måltavla för dåligt morgonhumör
(
jfr ovan 5. 54 !

)

.

Hans rättsliga ställning var ytterligt svag. I StU I på s.

LXXI citeras en av perukmakarämbetet föranledd kun-

görelse av den 17 juni 1757 enligt vilken "de så kallade

Hår-Friseurer" förbjuds att befatta sig med perukmakar-

sysslor såsom att frisera och kamma hår. Härigenom ställ-

des de som yrkesgrupp utanför lagen eftersom de beröva-

des möjligheten att i sin syssla försörja sig legalt, med
"rena händer".

Bortsett från detta hade hårfrisören laga försvar endast så

länge han hade tillräckligt många kunder för sin försörj-

ning. Under dåliga tider eller vid tillfällig medellöshet sak-

nade han det försvar som skråtillhörigheten erbjöd en

perukmakargesäll eller -lärling. Vad detta innebar fram-

går av ordförklaringarna ovan. I likhet med sotarpojkarna

levde alltså hårfrisörerna utanför det borgerliga etablisse-

18 — Ungdoms dikter



98 Kommentar

manget vilket gav upphov till skräckblandat förakt och

gjorde dem till lovligt byte för nitiska värvningspatruller.

Musiken till N:o 20:

Melodianvisningen i Wln II s. 292 är En gång såg jag en

nådig Fru, dvs. n:o 6 i detta band. Jfr kommentaren s.

50 och melodin i musikbilagan s. 152.

S. 52—53: N:o 21. Sicken Cloris ://: Kommer trippandes

på Norrbro:

DIG 1 : 4 nr 45. Win VII s. 61. Vs 104b s. 83. Hjm 2 nr

353. Åkn s. 129 (str 1 o. 2). N 1124L 17 (str 1). —
(EU 1 s. 152, str 1 o. 2 efter Åkn.)

Dat.: DIG 1:4: 24/1765.

Attr.: N 1 124. (Se Kring källorna s. 50.)

Attributionen försvagas av att Vs I04b:s skrivare ej CMB-
markerat sin avskrift. Trots detta, och trots att den är ca

2 resp. 1 år yngre än avskrifterna i DIG 1 : 4 och Win, har

Vs 104b lagts till grund för texten såsom den prosodiskt

bästa varianten.

Avvikelse från huvudkällan:

S. 52 r. 18 jag. Ordet har fallit bort ur källtexten.

Varianter (samtliga från DIG 1:4):

S. 52 r. 6 Töfva litet, DIG 1:4: 'wänta litet', Win: 'töfwa

wänta'. — Er, övr. hss: 'dig'. — r. 7—8, DIG 1:4: om-
vänd versordning. — r. 9 ned, DIG 1:40. Åkn: 'igien',

Wln o. N 1 1 24: 'up'. — r. 10— 11 Win: 'söta fänta /

töfwa wänta'. — r. 12 Ej så bråttom, DIG 1:4: 'ej så

hastigt', Wln: 'haf ej så brottom'. — Er, DIG 1:4: 'sin'
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(övr. hss: 'din'). — r. 15 begge, DIG 1:4: båda. — r. 18

Kan, DIG 1:4: 'skall'. — r. 19 Holla bia, DIG 1:4:

'Söta bia', Win: 'Kors kom till mej'. — r. 22—23 DIG
1:4: omvänd versordning. — r. 24 fa se; Kan ske, DIG
1:40. Åkn: 'kan hända, få si'.

S. 53 r. 1 Men så, DIG 1:4: 'Kors men', Win: 'Nå men'.

— r. 3 tvär, DIG 1:4: 'fiere'. — r. 6 just, DIG 1:4: 'ju',

Win: 'si'. — r. 8 snäser, Win: bannar. — r. 9 Säj, hvad

tro jag nu har, DIG 1:4: 'Säg mig hwad tro jag wäP,

Win: 'hwad tro nu wäl jag'. — r. 12 skrubbor, DIG 1:4:

'Nå men säg mig nu', Win: 'Kors men sej mej då'. —
r. 15 Att man, DIG 1:4: 'månn' jag', Win: 'må man'. —
r. 21 i, saknas i DIG 1:4. — r. 24 raka ut, DIG 1:4: 'ha

sig'.

Ordförklaringar:

S. 52 r. 1 Cloris, se ovan s. 22. — r. 6 töfva, vänta. — r. 9

Phaeton, eg. solguden Helios' son (grek. myt.). Namnet

har använts för skilda företeelser. Här har det sannolikt

samma betydelse som i Fr. Så. nr 55 (StU II s. 135), till

vilken Carlén anför noten: "ett slags fruntimmershattar

med hög kull och vida nedåt sluttande brätten, vanligtvis

större baktill." (CU 1 s. 480 not 5.) DIG 1 : 4:s o. Åkn:s

variant (se ovan) blir med denna tolkning egendomlig.

— r. 1 1 jänta: flicka, jänta. — r. 19 Holla, hallå. — bia,

vänta.

S. 53 r. 24 raka ut, förpassa sig ut.

I en sannolikt ett par år yngre dryckesvisa, Sicken Bacchus

://: Kommer trippandes på ett bord med andrastrofen

Sicken Cloris ://: Kommer trippandes i en säng (Win XII
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s. 99, GU 3 s. 134) har Bellman med en för vaudevillen

typisk textlig allusion parodierat sin egen äldre visa.

Musiken till N: o 21:

Härkomsten av den menuett, som Bellman har lånat för

sin visa, är obekant. Åkn s. 129 meddelar en version av

melodin som säkert liknar förlagan, dansmusiken, mera

än Bellmans eget sångsätt. Den är instrumental, troligtvis

en violinstämma:

Anpassningen av den svårsjungna stämman till sångföre-

drag och till texten fordrar flera detaljförändringar; adap-

teringen som står i musikbilagan, s. 158, får anses provi-

sorisk. Lägg märke till att Bellmans metrum i versrad

1—2, 4—5, 9 och 12 är vacklande. Man har här att göra

med en visa som, både textmässigt och musikaliskt, över-

lämnats i ofärdigt skick.

S. 54: N:o 22. När jag har min mat och dricka

DIG 1:4 nr 34 (båda stroferna). Win IV s. 191 (Tänk

om jag . . .) . Hjm 1 nr 143 (Tänk om jag . . .) . KB 1972/

122 s. 49 (Tänck om jag . . .). Win XIII s. 91 (När jag

har . . .) och s. 233 (var. av samma str). Vhw 1 s. 53
(Tänk om jag . . .). Vhw 2 s. 95 (När jag har . . .).

—
(VU 1 s. 362, Tänk om jag)

.

Dat.: DIG 1:4. Originaldatering, dock utan textnr (Se

Kring källorna s. 20 f)

.
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Attr. : Vhw.
DIG i : 4 har valts till källa såsom äldsta avskrift och följs

här utan avvikelse. Valet av huvudkälla är enda skälet till

att stroferna här som i DIG i : 4 presenteras som en visa

( se nedan )

.

Varianter:

R. 2 Syssla som gör nätt besvär, Win XIII s. 91 : 'Sällskap

som ej giör besvär'. — r. 8 tysta, Win XIII: 'lystra'. —
r. 9 Men om, övr. hss: 'Tänk om'. — r. 13 Tänk hur ovän

skulle blifva, Win (o. Vhw): 'tänk hur afwund skulle

kifwa'.

Som synes är DIG 1 : 4 ensam om att redigera de två

stroferna till en visa. Det kan, men behöver inte, innebära

att denna redaktion är ursprunglig. Handskrifterna inne-

håller åtskilliga visor som förkortats med en eller flera

strofer, strofer som ur större sammanhang brutits ut till

självständiga texter och visor som redigerats genom sam-

manslagning av ursprungligen skilda textelement. Ofta är

dessa redaktionella varianter tydligt korrupta, men här

kan båda varianterna mycket väl vara äkta.

Allmänt kan sägas att utbrytningen av en strof givetvis är

ett mycket enklare textingrepp än kombinationen av två

ursprungligen ej sammanhörande strofer. Det sista kräver

ju att de element som skall kombineras kan anpassas till

varandra såväl formellt som innehållsligt. Om DIG 1:4:8

avskrift är eller bygger på en sådan anpassning har den

underlättats av strofformernas gemensamma musikaliska

grundstruktur, den symmetriskt tvådelade visform som är
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den vanligaste i hela viskomplexet, och av ett textmotiv,

förnöjsamhetsmotivet, som i fråga om frekvens knappast

står formen efter. Hur plausibel denna hypotes är belyses

kanske bäst av att strofen När jag har min mat och dricka

i en senare visbok (UUB sign V 2ibc, upplagd omkr.

1790) har kombinerats med strofen Litet sällskap men

förtroligt^ en strof som att döma av Völschows avskrift i

Vs 86: 1 (Sup Visor af okiände Auctorer) ej är av Bell-

man.

Musiken till N: o 22:

Denna dikt har vissa drag gemensamma med Fr. Så. N:o

56 (den som heter Nota bene) ; de två dikterna skrevs

troligen ungefär samtidigt, men de har sjungits på olika

melodier. I dess nuvarande form är När jag har min mat

och dricka, med sina åtta raders trokaisk tetrameter alter-

nerande med feminina och maskulina rimord den van-

ligaste av alla stroftyperna hos Bellman. I DIG 1 : 4 nr 34
och Win IV s. 191 hänvisas till "Sätt ej vänskap uti

våda"; om denna melodi se musikkommentaren till N:o

46 i detta band, "Vänskap himla-barn på jorden".

S. 55—56: N:o 23. Ack min bror hjelp en Canalie

DIG 1: 7 nr 58. N 104 f. 228.

Dat. o. attr.: DIG 1 : 7 (rubrikdatering).

Såväl datering som attribution ligger nära gränsen till det

alltför osäkra. Båda källorna är manuskriptsamlingar.

Såväl avskrift som rubriksättning i DIG 1 : 7 synes vara av

Ahlegrens hand (jfr Kring källorna s. 51 )., vilket kan anses

göra denna källa hjälpligt tillförlitlig. N 104 behandlas ej



Kommentar 103

i Kring källorna. Det är en del av de Nordinska sam-

lingarna som tycks ha övertagits av UUB i form av lösa

manuskript och sedan organiserats där. Det avsnitt inom

vilket denna text återfinns är i stort sett korrekt krono-

logiskt organiserat. Visans kronologiska position i N 104

överensstämmer med DIG 1 : 7 :s rubrikdatum.

Avvikelse från huvudkällan:

S. 56 r. 12 stunden (konjekt.), DIG 1:7: 'stund', en ryt-

miskt störande haplografi. Kommatecknen på s. 56 r. 5 o.

1 1 (Secter NN,) har insatts här.

Varianter

:

Genomgående: N 104 har 'Kamrer' i st. f. Secter. Visan

är här fr.o.m. strof 2 skriven i jagform.

S. 55 r, 13 då, N 104: 'du'.

S. 56 r. 7 Eder stora, N 104: 'alexanders' (knutavhugga-

rens?). — r. 12 Den Lucifer på stund (en), N 104: 'Luci-

fer på stund mig'.

Ordförklaringar

:

S- 55 r - 3 bolancer, vid denna tid = underskott, kassabrist.

S. 56 r. 1 Lucifer, djävulen, som här tar del i avrätt-

ningen, att döma av utstyrseln knappast som bödel utan

snarare som en övervakande representant för samhället,

en nitisk åklagare (jfr Jobs bok!). — r. 2 Lockperuk, se

ovan s. 88. — r. 3 en forme (fr.), formellt, för formens

uppfyllande. — r. 10 datera, innebörden är oklar. Verbet

användes vid denna tid inte enbart för tidfästelsen utan

även för uppsättandet av en handling, här t.ex. någon

form av attest.
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Texten upplyser oss inte om varför den stackars sekre-

teraren/kamreraren blir hängd. Enligt Ahlegrens rubrik är

det fråga om "balancer uti Riksens Ständers Bank", men
om "balancernas" natur vet vi ingenting annat än att de

tydligen skulle kunna avhjälpas av en sann "Menskjovän".

Stockholms stora galge stod vid denna tid på Skansbacken

utanför Skanstull. Avrättningar genom hängning förekom

dock på Jerntorget utanför Riksbankens hus, nämligen av

sådana brottslingar som avrättades enligt den kungliga

förordningen av den 2/5 1747, vilken stipulerade döds-

straff genom hängning, oavsett stånd, för sedelförfalskare.

Avrättningsplatsen valdes då enligt principen att straffet

skulle spegla brottet. (Detta ansågs så betydelsefullt att

en verklig tvist vid ett tillfälle uppstod mellan Riksbanken

och Riksgäldskontoret om var man skulle få hänga en

person som förfalskat riksgäldssedlar.) I de flesta fall av

sedelförfalskning kom det stränga straffet inte till tillämp-

ning, men det tillgreps bl. a. en gång 1757, strax innan

Bellman började sin tjänstgöring på Banken. (Se Ernst

Nathorst Böös: Hela världens tjuv, Sthlm 1973, s. 1 39 f

och K. Olivecrona: Om dödsstraffet, Uppsala 1891, s.

29 f och s. 1 10 ff.)

En avrättning på Jerntorget för en "balance" av den

omfattningen att den skulle kunna avhjälpas av en be-

hjärtad medbroder hör knappast hemma i verklighetens

värld, ungefär lika litet som Fredmans Karonfärd i epist-

larna N:o 24 och 79. Rimligare är det att tolka visan som

en makabert poetisk utveckling av talesätt sådana som

'jag blir hängd om jag inte betalar min skuld i tid'.
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Musiken till N:o 23:

Ingen melodianvisning för denna visa anges i handskrif-

terna ; melodin är okänd.

S. 57—58. N:o 24. Lycka, lilla gud!

Win III s. 124. Sdn 1 s. 13 (str 1 ). — (SU 5 s. 373).

Dat.:Wln.

Attr.: Sdn.

Sdn:s källa till denna text är okänd. Hss höga kritiska

standard ger oss dock anledning att godtaga den som

attributionskälla för denna text (se Kring källorna s. 58)

.

Avvikelser från huvudkällan:

S. 57 r. 21 blir (konjektur), Win: 'bli'.

S. 58 r. 8 Månne dygd och ära intet gälla mer? (konjek-

tur), Win: 'Mån ej dygd och ähra intet gälla mehr'.

Win saknar interpunktion. Med hänsyn till textens svaga

syntax och ovanligt många överklivningar har jag funnit

det nödvändigt att komplettera interpunktionen trots den

risk för fixering av privattolkningar detta innebär. I str 1

har jag övertagit Sdn:s interpunktion, i str 2 o. 3 har jag

inskränkt mig till att markera frågor och uppenbara över-

klivningar.

Varianter

:

Rubrik i Sdn: 'Ode öfver Lyckan'.

S. 57 r. 4 tappert, Sdn: 'sminkadt'. — r. 8 Guld och makt,

Sdn: 'List och sminkad hy', vilket ger normalrytm i förh.

till str 2 o. 3.
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Ordförklaring:

S. 57 r. 17 usling, stackare, olycklig människa. — grill

(jfr den i modernt språkbruk mer levande pluralen 'gril-

ler') , fix idé. Hela raden: den är olycklig som fixerats vid

tanken på lycka (framgång)

.

Bristen på källor till denna syntaktiskt svävande, svårlästa

text gör dess gestalt osäker: ett okänt antal korruptioner

kan förekomma i Wln:s avskrift av str 2 o. 3. Troligt är

em. att dessa strofers språkliga svaghet är äkta och att

detta är skälet till den förkortning som företagits i Sdn

eller dess förlaga.

Musiken till N: o 24:

Win III s. 124 anger inte melodin. Musiken har inte

påträffats. Diktens struktur är AABA; möjligtvis har den

sjungits till en kontradans i 2/4-takt eller en marsch; vers-

rader 9— 1 2 kan ha varit ett da capo.

S. 59: N:o 25. Ma foi jag futtigt mar

Win III s. 3/6. Blr s. 282. Hjm 2 nr 374. Åkn s. 170. —
(EU 1 s. 145).

Dat. : Win ( se dock nedan
!
)

.

Attr.: Blr (m. stöd av Åkn).

Wln:s och Blr:s versioner, som ligger varandra nära, är

ungefär jämngamla. Blr:s avskrift kan mycket väl vara

den äldre, tidigast dock fr. 1765.

Avvikelse från huvudkällan:

Versdelningen har gjorts enl. Blr vilket ger bättre anpass-

ning till den musikaliska strukturen (jfr N:o 5). Win har
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delat r. 7 efter de icke strukturerande rimorden 'knorr' o.

'morr'.

Varianter (däribland samtliga från Blr)

:

Rubriker: Blr: 'Öfwer sama Ämne' (dvs. 'Öfwer Masqwe-

raden'). Hjm: 'Lördagen'. Åkn: 'Om lördagen på torget'.

R. 2 futtigt, Hjm o. Åkn: 'illa'. — r. 4 buk, övr. hss:

'kropp'. — r. 5 rus, övr. hss: 'Fyll (full)'. — r. 6 skalle,

Blr: 'hufwud'. — r. 7 buken, Blr: 'magen'. — r. 8 Mitt i

natten, Blr o. Åkn: 'Hela natten'. — r. 1 1 kropp och mod
och hälsa, Blr: 'hufwud, kropp och hälsa'. — r. 15 mustig,

Hjm o. Åkn: 'duchtig'.

Åkn företer en avvikande strukturvariant. I stället för övr.

hss' enstrofiga variant med periodrepriser enligt formeln

A 1 A2 B 1 B2 har Åkn en struktur som fördelar texten på
två strofer utan repriser: A 1 B2

/ A2 B 1 (Bokstäverna

representerar perioder, siffrorna textavsnitt) . Åkn:s redak-

tion innebär som synes att den effektiva slutversen ham-

nar mitt i visan— en uppenbar korruption.

Ordförklaringar

:

R. 2 Ma foi, minsann, sannerligen. — futtigt, ordet hade

på 1700-talet en vidare betydelse än nu. Här: illa, dåligt.

— r. 5 slemma, onda. — r. 7 knorr, kurrande ljud, även

klagan.

Även om texten i sig inte närmare preciserar vilken ut-

svävning som är orsaken till dess skildrade illamående,

avslöjar avskriftstraditionen att det har sitt upphov i en

maskeradbal på Bollhuset. Förekommande rubriker är
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samstämmiga om man beaktar att dessa maskeradbaler

( "carnevalerna", "redouterna" ) hölls på fredagar, både

före slutbalen 1763 (se ovan s. 34 f) och på Gustav III :s

tid. I alla handskrifter utom Hjm har visan skrivits in i

omedelbar anknytning till någon del av Du ljufva carna-

val (N:o 4), i Åkn omedelbart efter dess fullständiga

avskrift, i Win och Blr omedelbart före respektive efter en

lösryckt och omarbetad strof ur visan (se nedan). Lägger

man härtill effekten av den gemensamma melodien, med
sin glatt skuttande karaktär en usel tolk för baksmällans

och ruelsens affektinnehåll men en tydlig allusion till

maskeradbalens kontradans, blir det tydligt att Ma foi jag

futtigt mår är en fortsättningsvisa till karnevalsvisan.

Du ljufva carnaval är en lång visa, redan i sig själv i be-

hov av nedkortning (se ovan s. 41). För att ge bakgrun-

den till Ma foi jag futtigt mår har det inte varit nödvän-

digt att inledningsvis sjunga alla de tio stroferna av karne-

valsvisan eller ens de fyra som ingår i dess kortform. De
skulle för övrigt utgöra en dålig bakgrund eftersom de inte

skildrar någon förtäring av starkare drycker än mandel-

mjölk. I stället har Bellman nöjt sig med att antyda bak-

grunden till Ma foi jag illa mår genom att i samband med
denna visa framföra en enstrofig karnevalsvisa. Denna

utgör en kontamination av ett par av ursprungsvisans

strofer så konstruerad att den å ena sidan blir parallell

med fortsättningsvisan ("Beau masque" — "Ma foi"), å

andra sidan tar upp den enda vers i hela karnevalsvisan

som kan fungera som en antydan om en bacchanalisk

miljö: "Gubbar här sku vi nu hela natten bli":
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Win III s. 317

Beau
1 Masqwe comment vous va?

passablement la la

Jag är så trött
2 min söta Masqwe

Blr s. 281
1 Bon

mår intet bra
3

altför roligt

och förtroligt

Bon soir ami

Jag har så ondt

( Raden hopskriven

m. föregående och

avslutad med) ://:

Gubbar här sku wj nu 4

hela natten bli
4

då

Att Ma foi jag futtigt mår är en fortsättningsvisa till Du
ljufva carnaval säger inte mycket om när den har tillkom-

mit. Karnevalsvisan har, det visar avskrifterna, bibehållit

sin popularitet även under det interregnum då inga mas-

keradbaler hölls på Bollhuset. Tilldiktningen kan därför

ha skett när som helst mellan 1 763 och 1 766.

Musiken till N: o 25:

Som både Win III s. 316 och Åkn s. 170 anger, sjöngs

denna dikt på melodin till Du ljufva Carnaval, N:o 4 i

detta band (melodin finnes på s. 150)

.

S. 60—62: N:o 26. Kom min vän jag beder,

Win III s. 371 (9 strofer). Win IV s. 296 (str. 8) o. 314
(str. 9). Vs 104b s. 77. V 2 1 an f. 33. Blr s. 307. Tr.

(anon.) : Pharao och Cambio-Spelen, 4:0 Sthlm 1772 hos

Andreas Holmerus (KB). V 21 al s. 105. Hjm 3 nr 713.

Vhw 1 s. 46 (9 strofer). Vhw 2 s. 1 (str. 8 o. 9). (FH
s- 79)-

Dat.: Win.
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Attr. : Vs 1 04b, V 2 1 al, Vhw.
Wallen har, så som framgår av källförteckningen, skrivit

av texten i omgångar. Han har härvid råkat få en klart

korrupt strofordning (omkastn. av strof 90. 10). Detta är

anledningen till att den ca ett år yngre avskriften i Vs

104b lagts till grund för texten här.

Avvikelser från huvudkällan:

S. 60 r. 12 ? (så i Win) , saknas i Vs 104b.

S. 62 r. 18 'ef (övr. hss), Vs 104b: ett. ^ r. 24 Jeu

(flertalet hss), Vs 104b o. Hjm: 'je'.

Varianter:

Rubriker: V 21 an: 'Öfwer pharao spelet'.

S. 60 r. 7 dras, Win: 'tas'. — r. 9 vårt qual, Win: 'vår

harm'. — r. 12 korten, V 21 an (efter ändring) : "korken'.

— r. 14 Godt, Win: 'Gäck'.— r. 16 ljuset, Win: 'Husen'.

S. 61 r. 1 Djekeln, Win: 'Diefveln'. Blr, V 21 an o. V 21 al:

'Diefwulen'. Hjm saknar strofens 2 första verser. Tr. 1772

:

'Knäfweln'. — r. 3 Na förbanna, Win: 'Gud förbanna',

Hjm: 'fan förbanna'. Tr. 1772: 'Twi den stygga'. — r. 5

Quince leva, Win: 'Cent-lewad'. Blr: 'Sinqulewa'. Hjm:

'sept le va'. — r. 6 sexan, Hjm, V 21 an o. V 21 al: 'sjuan'.

Tr. 1772: 'Twåan'. — r. 21 Ofta mer'n den honom bär

(så Win o. Vs 104b), övr. källor: 'mera än den honom
bär'. — r. 24 oui, Tr. 1772 o. V 21 al: 'nu promt'.

S. 62 r. 11 bröstet, Blr o. V 21 an: 'hiertat'. Strofen saknas

i Hjm. — r. 20 Vet, Win: 'kan'.— r. 24 et, Win: 'å'.
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Ordförklaringar:

S. 60 r. 1 Pharao-spelet och spelets termer — se nedan!

— r. 1 6 Tag af ljuset, klipp ljusveken.

S. 61 r. 14 ett Bender, med syftning på Karl XII:s reträtt-

kvarter: en plats för grusade förhoppningar och nederlag.

— r. 19 Lock-peruken, se ovan s. 88 \ — r. 22 stocken,

här: spatserkäppen. "Långa rörkäppar med prydliga

handtag hörde till tidens mod" (GU 3 s. 375 not 5). —
r. 23 sammets-rocken, ett plagg som enligt gällande över-

flödsförordning var förbehållet personer av högre stånd.

Pharao. Det mest beryktade av alla hasardspel, offentligt

förbjudet sedan 1730 och synnerligen populärt besjunges

i en anonym dikt från 1769, Stockholms nöjen sålunda:

Men ack ! du Pharao, du alla Spels förstinna,

Du, som till vahlspråk har, att stupa eller vinna,

Du, som uti ditt våld min taskboks öde har,

Som ofta mycket ger och ofta all ting tar.

(Efter Bengt Loman: Kortspelet på Klubben.

BS 14 1961, s. 14 ff)

Pharao spelas av en bankör mot en eller flera motspelare,

punktörer. I visan är diktjaget av allt att döma ensam

punktör. När spelet börjar har bankören en komplett,

blandad lek och punktören tretton kort på hand. Bankö-

ren utsätter en summa som punktören kan sätta emot,

delvis eller helt. Det sistnämnda kungör punktören med
uttrycket va (la) banque. Punktören lägger upp ett eller

flera av sina kort och besätter dem med valfria belopp,
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utsatser. Bankören drar korten ur sin lek, taillen, obe-

sedda och i tur och ordning och lägger dem uppvända,

vartannat till höger och vartannat till vänster. Vill du

korten rycka? syftar sannolikt på detta och är alltså en

fråga till vännen om han vill spela bankör. Kortet som

läggs upp på höger sida är bankörens. Om det har samma
valör som ett av punktörens upplagda kort, vinner bankö-

ren den utsats detta har (kortet är perdue). Kortet som

läggs upp till vänster är punktörens. Har detta samma
valör som ett utlagt kort är detta gagnée, bankören måste

betala ut samma belopp till spelaren som denne satsat på

kortet. Punktören kan ta hem vinsten och draga tillbaka

kortet. Sannolikt är det detta som avses med att retirera

(se retire). Han kan också låta det ligga kvar och fort-

sätta spelet om utsats + vinst. Han kan t.ex. spela paroli

varvid han viker (bryter) upp ett av kortets hörn. Då
riskerar han utsatsen men tar vid vinst hem tre gånger

dess belopp. Vid förnyad vinst kan han fortsätta paroli-

spelet och vika ett nytt hörn. Detta kallas sept le va. Vin-

ner han även nu får han sju gånger utsatsen och kan

fortsätta med ett tredje hörn, quinze le va och spela om
femton gånger utsatsen etc. En detaljerad och till sitt

ursprung samtida spelbeskrivning ges i Lindskog: Ny och

fullständig Svensk spelbok, Gbg 1847 som till stora delar

bygger på en dansk förlaga från 1780-talet (Nye og fuld-

staendig Dansk Spille-Bog, Khvn 1 786)

.

Kortspel var ett av 1700-talets stora sällskapsnöjen och

därför ett naturligt ämne för många av dess sällskapsvisor.

I Bellmans diktning framskymtar de populära spelen ofta,
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alltifrån Tankar om Flickors Ostadighet. Vid sidan av

Fr. Ep. N:o 42 om Kortspelet på Klubben vars skildring

av ett trisetteparti har undersökts av Bengt Loman i hans

ovannämnda uppsats finns tre Bellmansvisor som mer

och mindre utförligt behandlar olika populära spel, den

här aktuella visan, visan om Cambiospelet (N:o 64 ne-

dan) och Bröderna passa, glo och gräla (SU 5 s. 306)

som av VU-redaktören försetts med rubriken Lhomber-

spelet. Alltifrån Sondéns upplaga av Valda Skrifter har

de tre på ett något missvisande sätt kommit att samman-

föras. De är inte så som Loman anför från ungefär samma
tid som Fr. Ep. N:o 42 (troligen 1773—74 enligt Olof

Byströms datering) utan vitt skilda i ålder: de första är

från perioden 1765—67, den sista enligt Völschows tro-

värdiga datering från början av 1787. De är också mycket

olika om man ser till kortspelets funktion i visan. I Kom
min vän, jag beder, liksom i Fr. Ep. N:o 42, deltar vis-

jaget i partiet och hans återkommande spelkommentarer

blir en miljöskapande bakgrund till hans övriga iakttagel-

ser. Dessa formar sig till en kommentar av tidsläget, det

ekonomiska och moraliska. Liksom i många andra visor

från framför allt den senare hälften av 1760-talet är synen

pessimistisk och attityden resignerat avståndstagande —
jfr t.ex. den sista strofens början med anslaget till N:o 17,

Lycklig den sakta / Vet att betrakta. Det är, alla spel-

termer till trots, med visor av denna typ Pharao-visan är

närmast motiviskt besläktad.

Musiken till N:o 26:

Visan har sjungits på samma melodi som N:o 68 i detta

19 — Ungdoms dikter
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band, Lät oss allt behaga. Melodin är ej känd. Win III

s. 371 hänvisar till folkmelodin Hör du Sparfver lilla,

med vilken ifrågavarande visa har vissa metriska drag

gemensamt. Hör du Sparfver- lilla användes som timbre

för arietten Tror ni mig så fånig, i akt I, scen 7 i Envalls-

sons Bobis bröllop. Men bortsett från de första versrader-

na i Bellmans dikt, verkar det för mig omöjligt att åstad-

komma någon förlikning mellan dessa två strukturer.

S. 63—67: N;o 27. Den flickan hon är sacramentskade

söt

Win IV s. 70. Hjm 1 nr 115. Blr s. 386. Fxl s. 75. KB
1972/122 s. 411 (endast Officerarens frieri). DIG 1:3

(uå) . Eht s. 327. — (EU 1 s. 93)

.

Dat.: Win.

Attr.: Eht.

Att Bellman verkligen har skrivit friarvisorna är höjt över

allt tvivel. Eht representerar en grupp senare källor (Eht

— Bgm — DGr, betr. deras släktskap, se M. Hellquist:

Handskriftsstudier till Fredmans epistlar I s. 72 ff ) av

vilka två (Eht o. DGr) innehåller korrigeringar av Bell-

mans hand. Det är dock värt att noteras att Völschow ej

har identifierat dem som Bellmanstexter och att Anders

Fryxell i sin egen handskrift (Fxl s. 75) noterat efter

Eichhoms anteckning "Dessa fyra af Bellman": "så på-

står Eichhorn men A Fr tviflar".

Avvikelser från huvudkällan:

Wln:s avskrifter av de två första friarvisorna saknar strof-

skillnad. Betr. Officerarens frieri har Blr:s uppställning av

strofformen i God dag sade Sidenström (N:o 3) följts.
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S. 65 r. 4 hos oss (så DIG), Win (o. DGr) : 'äfwen' (Hjm
o. Fxl: 'bland oss')

.

S. 66 r. 17 lindra (så övr. hss), Win: 'hindra'. — r. 18

förmenas (så Hjm, Fxl o. de senare avskr.), Win: 'for-

meras'.

S. 67 r. 3 Å, saknas hos Win som är ensam om att börja

utan upptakt. — r. 17 a (så övr. hss), Win: 'att'.

Interpunktionen är kompletterad

:

Secreterarens frieri: Komma ändrat till punkt på r. 6 o.

10. Punkt insatt på r. 14. Prästens frieri: Alla punkter

utom vid strofslut insatta här. Bondens frieri: Punkt insatt

efter r. 20.

Varianter:

Huvudrubrik: Blr: 'De Fyra Ståndens Friare Wisor'.

DIG: 'Frierin'.

Underrubriker: I stort likalydande. Dock DIG: 'Officeren

el: Militairen' och över frieri nr 2: 'Ciwilens'.

S. 63. Fxl har en radikalt avvikande struktur utan trall

och med ett dubbelt omkväde: 'Friskt bussar gå på värjan

ut' och 'Bland bomber och Kulor och krut som v 2 o. 4
i en 4-radig strof. Eichhorns tanke att detta kunde vara

en äkta och ursprunglig variant torde vara förfelad ( EU 1

s. 437. Se Kring Källorna s. 18 f). Hjm saknar str. 6,

DIGstr. 5 o. 7.

S. 64 r. 4 äfven, Blr o. Fxl: 'lika'. — r. 15 fasligt, Hjm,

Blr o. DIG: 'häftigt'.

S. 66 r. 6 mig må, Hjm: 'mig månd', DIG: 'månde'. —
r. 12 Hymeneus, Hjm: 'Sebedeus'. DIG har båda alterna-

tiven med Hymeneus inom parentes.



u6 Kommentar

S. 67. Dialektimitationen är mer och mindre utförd. Jfr

t.ex. de i övrigt påfallande lika varianterna i Fxl och Vf

36 — ett löst ej egh och sannolikt sent mscr — : 'Ach

skulle så wara wår herres behag' — 'Å ä dä så vårs Herres

behaj'! — r. 7 blifva, Fxl o. DIG: 'till ett'. — r. 9 kan dig,

Hjm o. Fxl: 'dig kan'. — r. 10 linne, DIG: 'blaggarn',

Fxl (o. de sena avskrifterna): 'lönen (-a)'. — r. 1 1 grå,

Fxl o. de sena avskr.: 'rö'. — r. 12 löta, Hjm o. de sena

avskrifterna: 'bete'. — r. 23 jag, Fxl (o. de sena avskr.)

:

'de' ('hä').

Avskrifterna innehåller f.ö., särskilt i Bondens frieri, åtskil-

liga udda la: er.

Ordförklaringar

:

S. 63 r. 5 blöt, svag. — r. 18 piket, piké. Kortspel för två

spelande, av franskt ursprung.

S. 65 r. 3 platt, alldeles. — Antichrist, i protestantiskt

språkbruk alltifrån Luther = påven. — r. 5 klerker, med-

lemmar av det andliga ståndet. — gilja, fria. — r. 18 akt,

avsikt (jfr uttrycket 'i akt och mening'). — r. 24 Pust,

möda.

S. 66 r. 1 svik, svek. — r. 2 De helga fäder, kyrkofäderna.

— r. 4—6 Sa hoppas jag . . ., anakolut : 'Jag hoppas i min

nöd få samma hjälp som kom den fromme Tobias till del'.

— r. 5 o. 9— 1 1 Tobias och Satan Leviatan Asmodeus.

I Tobits bok, en av de gammaltestamentliga apokryferna,

berättas om hur Tobias, Tobits son, då han under en resa

gästar sin frände Raguel på sin färdkamrats inrådan be-

slutar gifta sig med Raguels dotter Sara. Problemet är att

Sara redan sju gånger försökt gifta sig, men att alla hen-
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nes brudgummar hittills dödats under bröllopsnatten av

den onde demonen Asmodeus. Färdkamraten, som senare

avslöjar sig som ärkeängeln Rafael, hjälper em. Tobias

att besvärja den djävulska demonen med hjälp av inälvor

från en fisk, och bröllopet förlöper lyckligt. — r. 12 Hy-

meneus, Hymenaeus, i grekisk-romersk mytologi bröllopets

gud. En personifikation vars namn går tillbaka på bröl-

lopskvädets traditionella jubelrop. — r. 14 Syrak, en

annan av de gammaltestamentliga apokryferna.

S. 67 r. 6 hampa sig, falla sig, utfalla. — r. 7 blifva

hjonelag, ingå äktenskap. — r. 12 löta, betesmarken. —
r. 19 rote, här soldattorp. Roten var eg. de bönder vilka

det enligt indelningsväsendet ålåg att gemensamt hålla ett

sådant boställe.

En av förutsättningarna för den Bellmanska rollvisan är

vaudevilletraditionens musikaliska allusionsteknik: tekni-

ken att -låta en melodi, som för lyssnaren redan är känd

från ett annat utommusikaliskt sammanhang, genom att

associera till detta delta i karaktäristiken (jfr melodikom-

mentaren nedan
!
) . I de flesta fall går senare generatio-

ners publik miste om denna poetisk/musikaliska funktion

eftersom den inte är tillräckligt förtrogen med tidens

repertoar. Här ger prästens frieri en god föreställning om
dess verkan.

Särskilt påtaglig blir den musikaliska allusionens roll i en

potpurrivisa som denna. Flera exempel på vistypen före-

kommer i 1760-talets samlingar. Bellman har själv använt

den, framför allt i senare tillfällesdiktning (se StU XI
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s. 84, s. 107 o. s. 147), men från hans ungdomsdiktning

finns endast denna potpurrivisa bevarad.

Den språkligt-stilistiska karaktäristiken är ju framträdan-

de. Som sådan skall prästens bibelhänvisningar i första

hand fattas, en homiletisk pastisch där de uttalade hän-

visningarna inte alltid har täckning i bibeltexten. Det

gäller den första hänvisningen till Paulus (s. 65 r. 6) och

hänvisningen till Syrak (s. 66 r. 14). Syrak lovprisar på

flera ställen den goda hustrun, som "gör sin man glädje, /

och han får fullborda sina år i frid" (Syrak 26: 2), men
guldmetaforen, eljest förekommande i den gammaltesta-

mentliga vishetslitteraturen, använder han inte. Fullt kor-

rekt är däremot den andra Paulushänvisningen (s. 65

r. 16) som avser Paulus' första brev till korintierna 7:9:

"Men kunna de icke leva återhållsamt, så må de gifta sig;

ty det är bättre att gifta sig än att vara upptänd av begär."

Citatet återkommer med en lätt variation på åtminstone

ett annat ställe i Bellmans diktning (se Kring källorna

s.43).

Att bondens frieri, som Nils Afzelius påpekar ett av Bell-

mans två kända försök till dialektdiktning, starkt kommit

att påverkas av traderingen är naturligt. Olika dialekter

har passat olika tradörer, och Nils Afzelius meddelar i

Bellman som folklig författare (BS 16, 1970, s. 26 ff)

förutom den från EU 1 hämtade grundtexten en östgötsk,

en västbergslagsk och en västgötsk version av visan. Det

skall i detta sammanhang påpekas att EU 1 :s version,

hämtad från DGr, bättre återger den säkert ursprungliga

upplandsdialekten än Wallens här återgivna text.
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Musiken till N:o 27a: Den flickan hon är sacramentskade

söt

Tonen i Win IV s. 70 är Upriktigt jag älskar, vilken

utgör början på sista strofen i dikten Om Biörnarna hota

och Gillstu'n slås opp (tidigare tryckt i CU 3 s. 411). Se

kommentaren i detta band till N:o 2, God dag sade

Sidenström, god dag herr Secter, s. 30/ Den justerade

versionen finnes i musikbilagan i detta band, s. 149. En
senare melodianvisning för Den flickan hon är sacra-

mentskade söt, till Ett tusen sjuhundrade sextiotri (se

R. Steffens uppsats i Samlaren 1895 s. 164!) lär vara

felaktig.

Musiken till N:o 27b: Ack så kall om sina händer

Melodianvisningen i Win IV s. 71 leder till H. Ch. Nor-

denflychts herdedikt, Säg mig Damon sad (Lysandra) .

I sin utförliga kommentar till Bacch. Qwäden N:o 5,

Adams Skål i Paradiset, redogör Jeanson för den stora

mängd bordsvisor som kan ha sjungits till samma melodi

(se StU III, kommentaren s. 26//!). Vi vet dock inte

vilken denna melodi har varit, eller om handskrifternas

härva av korshänvisningar kan ha innehållit flera, sins-

emellan utbytbara, melodier. Att med Jeanson försöka

skapa en "beviskedja" som binder ihop ifrågavarande

visa med både Adams skål i Paradiset och Fr. Ep. N:o 34
är mer än jag vågar. Denna kedjas svagaste länk är

Carléns sentida melodikoppling av Fr. Ep. N:o 34 och

Bort med vett och sunda tankar. Den senare kan lika väl

sjungas till samma melodi som Mina Björnar samlen eder

(Fr. Så. N:o 20). Den sistnämnda är faktiskt av speciellt
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intresse när det gäller dikten Ack så kall om sina händer,

därför att Israel Holmströms allmänt kända friarvisa,

Klippingshandskar jag er lovar, sjöngs på just den melo-

din. Trots bristen på ett avgörande bevis för att Bellman

hade Holmströms dikt i tankarna, när han skrev Secre-

terens friarvisa, förefaller det sannolikt, att valet av melo-

din här liksom vid de andra friarvisorna i N:o 27 tänktes

bidra till visans effekt. Den äldsta uppteckningen av

melodin, förmodar jag, är den i det handskrivna partituret

till Envallssons Colin och Babet, 1. akt., 5. scen, till texten

Ack! mitt caput hvad det lider, vars timbre i den tryckta

texten är Vackra Jomjru, lilla vänsko. Tillsammans med
dess enkla basstämma, men utan för- och efterspelet, har

den tagits med i musikbilagan, s. 158. Skillingtryckshän-

visningarna, som vanligtvis utgör relativt mindre pålitliga

beviskedjor för melodikällorna, lämnar i detta fall ett

användbart alternativ till Vackra Jomjru, lilla vänsko.

Ack så kall om sina händer hänvisar nämligen i en mycket

tidigt tryck ( 1774) till Ack mitt hus är tomt och öde, vars

melodi ingår som nr 2 i Wensters donation (Akademiska

kapellet, LUB, sign. Ä4), upptecknad omkr. 1775. Melo-

din i fråga har tidigare tryckts som nr 2 i musikbilagan

till StU VIII s. 230 (se också musikkommentaren, s.

229!).

Musiken till N:o 27c: Så platt har nu den Antichrist

Melodihänvisningen i Win IV s. 73, Så. skön lyser den,

leder, som Eichhorn redan har konstaterat i EU 1 s. 94,

fram till Psalm nr 131 i Den Sv. Psalmboken, tryckt 1695:

Så skiön lyser then Morgonstiern. Psalmen har översatts
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av Petrus Jonae Angermannus från tyskan. Den ursprung-

liga psalmen, Wie schön leuchtet der Morgonstern, skrevs

ca 1597 av Philip Nicolai ( 1556—1608) ; den trycktes för

första gång i Frewden-Spiegel, 1599. Den mycket be-

römda psalmen hade använts före Bellmans tid både till

parodidiktning och för högkonstnärliga ändamål (bl.a. en

Bachkantat). Trots placeringen i den gamla psalmboken

bland Jule Högtijds Psalmer, bär den på en omisskännlig

bröllopssymbolik (se Emil Liedgren, Vox Angelica, Upp-

sala, 191 7 s. 7 f !) . Fler än Bellman har betraktat den som

utpräglad bröllopspsalm. Den svenska melodivarianten

har från början haft vissa avvikande rytmiska drag jäm-

fört med det tyska originalet, som numera bär Zahns

förteckningsnummer 8359.

Så ffiön fyfer tben^otcpnfrienv $ull nabf> ecj? fcmnincj afågvrcm /

$uSarcii)g£>ön afoacobé |Tdd)f/ Wm honung od; 93rutK}ume telef/

9??itt^evtatv!(bcfiftia:

««t>e/^écjf) od; fcaffticj i (in cjåftoor.

Anpassad till Så platt har nu den Antichrist står melodin

i musikbilagan, s. 159.
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Musiken till N:o 27d: Å skulle nu vara så dig till behag

Hänvisningen i Win IV s. 77 är till Philemon dref vall

sina (får i en äng). Olof Dalins mycket berömda herde-

dikt och dess melodi har tidigare i denna utgåva behand-

lats av Jeanson (StU III, kommentaren s. 18 //). Eich-

horn har identifierat ifrågavarande melodi som "gamla

Dalvisans melodi" (Om sommaren sköna, när marken

hon gläds). Den ljuvliga melodin återfinnes i flera sam-

lingar från 1800-talet, bl. a. Arwidssons Sv. fornsånger

(1842) bd III s. 109 f och Wiedes uppteckningar från

1840-talet (se Jan Ling, L. C. Wiedes vissamling, Studie

Musicologica Upsaliensia VIII, Uppsala, 1965, s. 36!).

I sin studie, Afsked af Sw. folksharpan (Stockholm,

1848), har A. A. Afzelius också behandlat "Dalvisans

melodi" och vår N:o 2 7d, dock utan att anknyta den

senare till en Bellmanstradition. I en not på s. 1 00 f skrev

han:

Denna sednare nu så omtyckta folkmelodi (dvs. "Om
sommaren sköna . . .") är vida äldre än Valenii Visa

(som ursprungligen sjöngs till psalmmelodin "Den

signade dag") och har 4 takter flera. Den äldsta

Folkvisa vi till den funnit sjungen, är upptecknad i

Vestergötland och kallas "Bondens Frieri":

"Och skulle så vara vår Herres behag

"Och du, kära Kersti, så ville, —
"Så tycker jag väl, att dä kunne ta lag

"Å inte just hampa sej illa,

"Att vi till ett hjonalag komma ihop;

"Jag har, Gudilof ! både kannor och stop

"Å mer än du dig lär inbilla." —
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Till samma melodi har ock Odels historiska visa:

"När Lasse var liten, så gick han till mor" — blifvit

skrifven — och ännu en äldre: "Det gingo två jung-

frur i rosendelund.

C. A. Moberg har likaledes fattat intresse för Dalvisans

proveniens. Hans uppsats, Om sommaren sköna trycktes

i Saga och Sed 1964 s. 107— 120. I denna uppslagsrika

redogörelse för de olika varianterna av melodin har "bon-

dens frieri" också tagits med, utan att Bellmanssambandet

eller den Dalinska traditionen nämnts. Visan höll sig länge

i sina folkliga utformningar: den trycktes som "Om dä nu

så vore vå'n 'erres be'ag" — alltså med starkare stänk av

dialekt — i Filikromen, hft. 1 nr XVIII, utg. Axel I.

Ståhl (pseud. för L. T. Öberg), Stockholm, 1850. För

musikbilagan i detta band har jag valt ut den äldsta

utformning som har direkt anknytning till den tradition

som Wallen antytt, näml. den i det handskrivna partituret

till Envallssöns Colin och Babet, akt II, scen 4, till arietten

Men vassherratri! huru ska jag förstå, vars ton i den

tryckta utgåvan är Philemon han dre] sina får i en äng.

Den enkla versionen i musikbilagan, s. 160, i 6/8 utan

punkterade åttondedelar, ligger mycket nära den som

Wiede upptecknade efter A. M. Borgstedt (född 1771 )

.

S. 68—69: N:o 28. Fy tunnor tusand, hur ser du väl ut?

Win IV s. 130 (str. 3 6. 1). Vs 104b s. 3. Win IX s. 172

(str. 2, 4 o. 5). Hjm 2 nr 550 (str. 30. 1). Vhw 1 s. 50

( str. 30. 1 ) . Sdn 1 s. 3. — (VU 1 s. 140. 15: str. 3 resp.

1 ) . — ( SU 5 s. 93 : hela visan )

.

Dat.: Win IV.
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Attr.: Vs 104b, Vhw.
Avskrifterna representerar två parallella traditioner

:

1 : Win IV — Vhw — (VU ) . Denna är fragmentarisk

och presenterar str. 3 o. 1 som fristående visor. Att Win i

efterhand (1767) numrerat dessa strofer och med hänvis-

ning till Win IX inordnat dem i den 5-strofiga visan har

ej beaktats av Vhw. Hjm ansluter sig till denna tradition,

men behandlar stroferna som en visa.

2: Vs 104b — Win IX — Sdn, direkt efter Vs 104b —
(SU) (Se Kring källorna s. 29 f och s. 57 f ) . Denna tradi-

tion förmedlar hela visan, varför Vs 1 04b lagts till grund

för texten här.

Avvikelse från huvudkällan

:

S. 68 r. 5 med plåster (så Win o. Hjm), Vs 104b: 'och

plåstrad'.

Varianter

:

Den första fristående strofen i trad. 1 har redan samma
slutna form som den av trad. 2 förmedlade 5-strofiga

visan. Sannolikt utgör den en ursprunglig kärnstrof. Win
IV s. 129:

Skål fru Regina på brinande fan

Moster på Lillian och Drufvan

Lisa på trappan förgylta altan

Mor på tre skårpor och grufwan

skål hela werlden hwarendaste siäl

blir här nån öfwer jag slår den ihiäl

Gull blir till mull

nu är jag full

skål Camerater fahrwähl.
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S. 68 r. 2 Kippskodd och trasig, Win: 'käftig och slarfwig',

Hjm: 'Tafsig och slarfwig'. — r. 4 munn och, Win o.

Hjm: 'munen'. — r. 7—8: Win o. Hjm har omvänd
versordning.

S. 69 r. 4 Tre Skorpor och Grujvan, Hjm: 'twå skorpor

och dufwan'. — r. 15 ock är gjord, Win: 'ock är god'. —
r. 23 Skål hela verlden . . ., Win IX har här — i kon-

sekvens med utformningen av strofen Skål fru Regina i

Win IV (se ovan!) — avslutat visan med senare hälften

av Vs i04b:s str. 3, ordagrant efter denna källa men med
utelämnande av slutordets upprepning. Hjm har samma
slut av strofen Skål fru Regina som Win IV, men i en

variant som helt överensstämmer med Vs I04b:s avslut-

ning, dock utan upprepning av slutordet.

Ordförklaringar:

S. 68 r. 3 näsan i lut, näsan på sned. — r. 5 silfverglitts-

salfva, sårsalva kommenterad flerstädes i StU, se t.ex. del

IV s. 166.

S. 69 r. 1 Brinnande Fan etc. Lilljan, se StU I s. CVII o.

StU III s. 104. Dufvan, se StU IX s. 185. Tuppen, se

StU I s. XXXII o. IX s. 63. I den senare av dessa texter,

ett skämtbrev från 1776, talas fortfarande om Lisa på
Tuppen. — r. 6 salopp, se ovan s. 20 f. — carcas, se ovan

s. ig. — r. 21 quick, yster.

I ingen annan ungdomsdikt har Bellman kommit den

färdigutvecklade epistelformen tillnärmelsevis så nära som

här. Vi möter redan krogbalsepistlarnas dionysiska verve
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och höga tempo och deras dramatiska byggnad kring ett

beskrivande, arrangerande och dialogförande diktjag

(Fredmans "konferencier-roll" ) . Vi känner igen sättet att

öppna visan (jfr t.ex. Fr. Ep. nr 31, 32, 45, 55, 56, 65,

76) och att sluta den (se Konsten att sluta epistlar, Mag-
nus von Plåten: 1700-tal. Sthlm 1963. S. 207 ff). Även

många enskilda element är välbekanta från senare epist-

lar: de groteska porträttdetaljerna i strof 1, reflektions-

innehållen i stroferna 2 och 4, spelbeskrivningen, apostro-

feringen av krögarmadamerna m.m. Vad som skiljer visan

från en Fredmans epistel är strängt taget bara det cykliska

elementet: en rubrik med en person- och lokalbestämning.

Av de genreelement som etablerar en epistel saknas endast

-— liksom i flera epistlar— musiken i texten.

Om allt detta är resultat av en tilldiktning kring en kärn-

strof, den dialoglösa enstrofiga skålvisa som Skål fru

Regina i Win IV utgör (se ovan) kan vi här påtagligare

än i andra texter iakttaga och tidfästa den genreutveckling

som leder över från dryckesvisa till epistel. Senast 1766

har tilldiktningen påbörjats med visans nuvarande första-

strof, och härmed har den viktigaste förvandlingen skett:

Visan har vuxit inåt, från den yttre scen där skålen för

krögarmadamerna och hela världen utbringas av sångaren

inför lyssnarna till en inre, fiktiv scen där diktade gestalter

agerar.

Musiken till N: o 28:

Melodihänvisningen i Win IV s. 130, Men Rosette hör ej

min (bön) avser sannolikt en tidig översättning av ariet-

ten Mais Rosette ne paroit pas i Favarts Raton et Rosette
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(i. scenen). Bellmans dikt, Hör nu, mitt Herrskap, jag

bjuder er ut (StU VI s. 42), har sjungits på samma ton;

den ingår i operetten Marcolphus, som skrevs endast kort

tid efter Fy tunnor tusand ... (Se kommentaren i StU VI

s. 30/ och musikkommentaren s. 252—255!) I Favarts

text hänvisar Mais Rosete ne paroit pas till en annan

timbre, Toujours seule, disoit Nina, som återfinnes i La

Clé du Caveau som nr 563:

N9 56

m m

Carl Envallsson använde sig flera gånger av denna melodi,

både i Bobis bröllop (till arietten Tyst! det kommer ju

någon där?, 2. akt., 1. scen.), Iphigenie den andra (till

Nå, jag äger då mer ej hopp, 2. akt., 5. scen.) och i sin

översättning av Raton et Rosette (till Men, hvad ängslan

mitt hjerta får!, 1. akt., 1. scen.). Från en melodiversion i

det handskrivna partituret till Bobis bröllop, anpassade

musikkommentatorn Jeanson Mais Rosette ne paroit pas

till Bellmans ariette i Marcolphus (StU VI s. 285). Sam-

ma version, med en minimal ändring, har tagits med i

musikbilagan till detta band, s. 161.
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S. 70—-71: N:o 2g. Nu äntlig ä de dagar komna

Win IV s. 142 (str. 1—6). Win XII s. 124 (str. 7 0.8).

Åkn s. 97 (str. 1—6). Vhw 1 s. 51 (str. 1—6). Vhw 2

s. 69 (str. 7 o. 8). Sdn 1 s. 96. — (VU 1 s. 90, str. 7 o. 8)

— (EU 1 s. 170, hela visan).

Dat.: Win IV.

Attr. : Vhw.

Win har klara hänvisningar mellan sina ayskriftspositio-

ner. Vhw har vid sin avskrift av Win ej noterat dem utan

presenterar delarna som självständiga texter. Detta är

anledningen till att VU:s redaktör — som betvivlat äkt-

heten hos de sex stroferna i Vhw 1 — tryckte str. 7 o. 8

separat. Möjligen är en här ej upptagen sen avskrift,

Norling s. 116 från obestämd tid efter 1 781 , beroende av

Vhw 2: även Norling har str. 7 o. 8 som separat text.

Åkn ligger rätt nära Win IV, men intressantare är att

Sdn ligger mycket nära Win IV + Win XII. Sdn, som vid

avskriftstillfället förfogade bl. a. över Schröderheims sam-

ling (Vs 83) vars 80-talsavskrift av visan i. dess helhet

(s. 269) är synnerligen självständig, har inte utgått från

denna utan från en annan av sina källor. Det bör rimligt-

vis ha varit en syskonvolym till nuvarande Vs 104b (Se

Kring källorna s. 57 f )

.

Avvikelse från huvudkällan

:

S. 71 r. 3 klifter (så övriga hss), Win: 'klipter'.

Varianter (fullständig förteckning vad beträffar Sdn)

:

S. 70 r. 1 Nu äntlig, Åkn: 'Snart nog', (Vs 83, "Schr":

'Rättnu'). — r. 7 i Norre Ström, Sdn: 'uti Norrström'. —
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r. 12 en spik, Sdn: 'sin spik'.

S. 71 r. 6 lifvet är, Sdn (Åkn) : 'lefva är (här)'. — r. 1

1

häldre, Vhw (Norling) : 'hiem åt (hemåt)'.

Ordförklaringar

:

S. 70 r. 4 spik. Något klargörande belägg för uttrycket

'dö på en spik' har inte stått att finna. Det skulle kunna

syfta på uppspikning i samband med stegling, men detta

motsägs av att stegling som dödsstraff efter 1734 endast

tillämpades mot den som dödat en skeppsbruten. För

andra brott förekom det som s.k. kvalificerat dödsstraff

d.v.s. efter halshuggningen, men brottslingen dog i dessa

fall inte 'på en spik'. En annan tänkbar tolkning är att

'spik' här skulle kunna syfta på den smidda järnkrok som

på sina håll* fanns inslagen i galgen och på vilken dråpare

hängdes upp i hakan. (L. Levander: Brottsling och bödel,

Sthlm 1933, s. 248.) Även denna avrättningsform torde

em. ha reserverats för kvalificerade dråpare och har knap-

past tillämpats mot den som "tog en ost och stal en

skinka". — r. 7 Brunsviks mumma, se ovan s. 66. — r. 15

Spinnehuset, spinnhuset, arbetsinrättning för tjänstlösa

kvinnor. Se ovan s. 96: försvar. I Stockholm låg Spinn-

huset på Långholmen. Se närmare StU I s. CXXVIII.
— r. 1 6 regarn, ett glansigt, strävt kamgarn.

S. 71 r. 2 rackare, benämning på personer som livnärde

sig på arbeten som hade så låg status att de inte betrak-

tades som hederliga: bödelsdrängens, latrintömmarens,

sotarens m.m. Ordet har ofta använts ungefär synonymt

med 'tattare'. — r. 3 klifter, klippt, här = bedragen. Jfr

följande vers. Hornen är ju den bedragne äkta mannens

insignier. — r. 1 1 förfogar (mig), ger mig av. — r. 130.

20 — Ungdoms dikter
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14 Elephanten . . . ¥elkan. Namnen på Bellmansdiktens

utskänkningslokaler är ofta svåra att bestämt knyta till

historiska lokaler eftersom det sällan framgår av texten

när det rör sig om krogar eller vinkällare. De förras till-

varo var oftast både blygsam och kortfristig och deras

namn registrerades ej. Stadens källare och vinskänkar har

grundligt kartlagts av Gunnar Hellström i tre studier i

S:t Eriks årsbok 1957, -59 och -60. Härav framgår bl. a.

att källaren Pelican vid den aktuella tiden låg vid Brunns-

backen på Södermalm. — r. 15 salat . . . på slanten,

"använda pengar till spritdrycker o.d." (SAOB)

.

Visan har, med sitt sista avsked till krögarmadamerna, en

yttre likhet med parallell-epistlarna N:o 24 och 79. Lik-

heten ger här en så mycket starkare relief åt skillnaden i

personteckning: Här saknas helt den möjlighet till identi-

fikation som Fredmansgestalten ger. I stället för den

människosyn som Atterbom beskriv som "humoristisk"

möter vi här en rätt osminkad social lyteskomik.

Musiken till N: o 29:

Varken Win, Vhw eller Åkn har melodianvisning eller

antecknad melodi, och den tidigare utgivaren, Eichhorn,

ger heller ingen upplysning om den musikaliska förebilden

till ifrågavarande visa. En sentida folklig version åter-

finnes i samlingen Filikromen, hft 4, nr 12, utg. Axel I.

Ståhl (pseud. för L. T. Öberg), Stockholm, 1853. Med
den totala bristen på upplysning om den ursprungliga

melodin, är det omöjligt att avgöra, om Filikromens

utformning har något som helst samband med Bellmans

eget sångsätt.



S. 72—73: N:o 30. Piff, pajf, puff med bomber canoner

Win IV s. 315 (str. 1). Vs 104b s. 5. Win IX s. 174 (str.

2—4). KB 1972/122 s. 445 (str. 1). Vhw 1 s. 56. Sdn 1

s. 4.— (SU 5S. 91).
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Dat.: Win IV.

Attr.: Vs 104b, KB 1972/122, Vhw.
Vs 104b har av allt att döma varit förlaga för såväl Win
IX som Sdn. Dess avskrift har här följts utan avvikelser.

Varianter:

Rubrik: KB 1972/122: 'Bellman då han genom mycken

letriing fant en 6 Drs Sedel owetande i Taskboken'.

De enstrofiga versionerna i Win IV och KB 1972/122

representerar en musikaliskt avvikande, möjligen äkta och

ursprunglig gestaltning av visan. De har en gemensam

struktur som avviker från den i Vs 104b (och Win IX :s

fortsättningsstrofer) samtidigt som deras inbördes detalj-

varianter utesluter tanken på ett direkt inbördes beroende

:

Win IV: KB 1972/122:

Piff puff paff med Bomber* Canoner bommer
och stycke skott på* Kungholms bron från

Sanct Gertrud i klingande toner

och präcktig illumination

på kyrktornen* pukor trompetter I Kyrktorn

i luften stiernklara Raqwetter

och dunder och wiwat* och ståt wivat och hurra

piff puff paff med Bomber Canoner

min taskbok har födt mig en plåt

Win IX har samma struktur som Vs 104b och avviker i

fråga om la: er bara i ett par betydelselösa detaljer. Vhw
följer Win troget (Win IV och Win IX) och Sdn 1 följer

Vs 104b— troget intill interpunktion. (Jfr Kring källorna

s. 56 och s. 57 f !)
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Ordförklaringar :

S. 72 r. 2 styckeskott, kanonskott. — Kongsholmsbron,

Stockholms då längsta bro, Hantverkargatans förlängning

över till Norrmalm. — r. 3 Sanct Gertrud, Tyska kyrkan

i Gamla Sta'n. Om dess klockspel meddelar Carlén att

från 1708 "tillåtelse erhölls att nyttja det äfven vid en-

skilta tillfällen, både sorgliga och glada, för att derigenom

tillskynda kyrkan någon inkomst" (CU 1 s. 122 not 15).

— r. 8 taskbok, plånbok. — plåt, se nedan! — r. 10

Tolfpundingar, kanoner av en bestämd (medellätt) stor-

lek. Innan man började ange kanoners storlek i kaliber

gjorde man det genom att uppge tyngden av dess projektil

(kula) i skålpund. — smälle på smäll, en verbalisering

av uttrycket 'smäll på smäll', säkerligen Bellmans egen

skapelse: det vedertagna språket räcker inte till när han

når klimax av denna orgie i ljud och ljuseffekter.

S. 73 r. 4 bittert och spanskt, sannolikt ett par kryddade

supar. Att 'spanskt skulle kunna syfta på något importerat

vin motsägs av det ringa priset. — mark se nedan! —
r. 5 daler, se nedan !

— r. 6 styfver, se nedan ! — r. 8 öre,

se nedan

!

Den svenska mynträkningen var på Bellmans tid kompli-

cerad — och detta inte bara i våra ögon utan också för

dåtidens människor. Det fanns dukater (av guld) och

riksdaler (med mycket hög och konstant silverhalt). De
var främst avsedda för utrikeshandeln: inom landet före-

kom de huvudsakligen som gåvomynt. Som betalnings-

medel inom landet användes en rad myntslag, som inte

var omedelbart utbytbara mot varandra. Enheten i dessa
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kallades i samtliga fall för daler. Varje daler var indelad i

4 mark och varje mark i 8 öre; en daler var sålunda = 32

öre. Det fanns daler carolin, som förutsatte betalning i

carolinmynt (markmynt), daler courant, som förutsatte

betalning i öresmynt av silver samt daler silvermynt och

daler kopparmynt. De båda sistnämnda valutorna var

enbart räkneenheter: de motsvarades inte av några kon-

kreta mynt. Betalning av belopp i daler silvermynt eller

daler kopparmynt kunde ske i bankens sedlar, som var

utfärdade i daler kopparmynt, eller i småmynt av koppar,

vilkas värde i prägeln var uttryckt i öre silvermynt (se

nedan under "styfver"). Det var de båda valutorna daler

silvermynt och daler kopparmynt som i regel begagnades

man och man emellan i den allmänna rörelsen. Sedan

1 665 räknades 1 daler silvermynt = 3 daler kopparmynt.

Alla dessa slag av daler avskaffades genom 1777 års

realisation.

Vilken mynträkning man tillämpade, i daler s:mt eller i

daler k:mt, bestämdes framför allt av hittills outforskade

regionala konventioner. Som Torgny Lindgren har påvisat

dominerade räkningen i silvermynt i Götalandskapen

utom Östergötland, där liksom i det övriga riket räk-

ningen i kopparmynt var den normala. (Senast i Mynt-

kontakt 1978 nr 10 s. 265.) I Bellmans visor handlar det

alltså om räkning i kopparmynt, vilket ju f.ö. framgår av

den aktuella visans "krognota" (se nedan).

Vid sidan av de officiella myntslagsnamnen förekom flera

allmänt gångbara benämningar på speciella mynt- och

sedelvalörer. Här förekommer ett par:

Plåt var ursprungligen ett kopparplåtmynt med prägel-

värdet 2 daler s:mt ( =6 daler k:mt). Benämningen plåt
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(eller plåtsedel) överfördes på den sedel med samma
nominella värde, 6 daler k:mt, som Rikets Ständers Bank

gav ut från 1746. Under 1760-talet hade kopparplåt-

mynten försvunnit ur den allmänna rörelsen, och man
kan därför räkna med att "plåt" i Bellmans 60-talsvisa

alltid betyder en sedel på 6 daler k:mt (Jfr rubriken i KB
1972/122 ovan. Plåtmyntet var f.ö. stort och otympligt

och kunde omöjligen gömma sig "owetande i Taskboken" )

.

Styjver, oftast kallad slant, var ett kopparmynt med det i

prägeln utsatta värdet 1 öre s:mt. Det var alltså värt 3 öre

k:mt vilket framgår av visan. (Ang. plåt, slant och styfver

— se Torgny. Lindgrens artiklar i Myntkontakt 1977 nr 9

s. 4 f och 1978 nr 8 s. 219!).

Låt oss använda visan som ett räkneexempel! Visans jag

förfogar från början över en plåt, dvs. 6 daler k:mt eller

24 mark k:mt= 192 öre k:mt. Han beställer in.

Metvurst, bittert och spanskt å

Smör och bröd å 3 daler k:mt el.

En sup å 1 2 styfver eller

S:a

6 mark k :mt = 48 öre k :mt

i2markk:mt= 96örek:mt

4V2 mark k:mt= 36 öre k:mt

22V2 mark k:mt = 180 öre k:mt

Av hans kapital återstår nu endast 1 Vi mark eller 1 2 öre

k:mt. För nästa sup, som med kringla även den kostar

12 styfver, dvs. 36 öre k:mt, har han alltså inte full täck-

ning, varför han också hamnar i rännstenen.

Visan ger en viss uppfattning om vad man kunde få för

pengarna. Plåten representerade ett blygsamt värde: en-

bart smör och bröd slukar hälften av den — brännvinet

var billigt.

Penningvärdet var under 1760-talet mycket instabilt. De
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starka sedelemissionerna medförde försämring av den

svenska valutan. Växelkursen uttrycktes i mark k:mt för

i riksdaler Hamburger banko, och den officiella pari-

kursen var efter 1723 36 mark k:mt. Sedan bankens

sedlar, som var de dominerande betalningsmedlen, efter

1745 blivit oinlösliga steg växelkursen (dvs. pappers-

markens värde sjönk) i takt med sedelutgivningen. De av

hattregeringen befullmäktigade växelkontoren lyckades

Växel-,
kurs

:

100

90

80

70

60

50

40

30

f

VX—

/ 5)

f
6)

z)--

1759 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

1 ) Mark k:mt för i riksdaler banco.

2) Parikursen, 36 mark k:mt.

3) Toppkursen, 108 mark k:mt, nåddes i oktober 1762.

4) Under 1763 o. -64 förekom täta kurssvängningar. Diagrammet

återger endast årens högsta och lägsta värden.

5) För åren 1766 o. -67 föreskrevs kursen av ständerna (70 resp. 66

mark k:mt)

.

6) Bottenkursen, 42 mark k:mt (jfr N:o 73!) nåddes i slutet av

aug. 1767.
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inte hämma kursstegringen, vilket ledde till dess och växel-

kontorens fall 1765 (jfr not s. 45 f). Å andra sidan ledde

den tillträdande mössregimens åtgärder i sin tur till ett

alltför snabbt kursfall. Diagrammet s. 136 återger i grova

drag kursförändringarna under 1760-talet. (Underlag för

diagrammet är: C. G. Malmström: Sveriges politiska

historia från konung Karl XII:s död till statsvälvningen

1772 del 4—6, Sthlm 1899

—

I 90I >
Sjöstrand: Mynt-

och bankpolitik under hattväldet 1738— 1764, Uppsala

1908 och Sveriges Riksbank 1668— 1924, del 5. Sthlm

19310

Musiken tillN:o30:

Melodihänvisningen i Win IV s. 315, Ach! hade jag

Tusende Daler, avser inte den berömda Fr. Så. N:o 14,

som har en helt annan strofform, utan en dryckesvisa från

Vhw 1 s. 32, som har tryckts i Richard Steffens' Bellman

och hans diktning, Stockholm, 1908, s. 138. Denna visa

är strukturellt helt likformig med den sannolikt äldre

enstrofiga versionen i Win IV som citeras ovan s. 132.

S. 74—76: N:o 31. Hjertat värker bröstet slår

Win V s. 308. V 2 1 al s. 16 (str. 60. 7). Vhw 1 s. 66. —
(VU 1 s. 22).

Dat.: Win.

Attr. : Vhw, V 2 1 al.

Visan har tryckts av Eichhorn i EU 1 s. 14 efter VU.
Traditionen kan följas från tidigare tryck via Vhw till-

baka till Win (jfr Kring källorna s. 56). Hos Vhw har

em. några varianter införts av vilka två upptages här.
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Avvikelser från huvudkällan

:

S. 74 r. 8 Himlen, Win: 'och Himlen'. — r. io Uti för-

gylda vagnen, Win: 5

i en förgylter wangen'. I båda fallen

har emendationerna stöd i en källa utanför den raka

traditionslinjen: Norlings visbok (UUB V 2iac) i vilken

texten står fr. s. 26, införd 1781 eller någon tid därefter.

Varianter:

S. 74 r. 7 Flygta, Vhw 1 : 'flyga'. —- r. 14 himlen, Vhw 1

:

'ödet'.

S. 75 r. 1 lopp, Vhw 1: 'hopp'. — r. 8 allting, Vhw 1:

'alla'.

S. 76 r. 2 Porceliner ifrån Japan, Vhw 1 : 'med porcelain

från Japan'.— r. 13 felas, Vhw 1 : 'frögdar'.

Ordförklaringar:

S. 74 r. 3 HalföYn, halvöret, tidigare mask. Det minsta

skiljemyntet. Om öre, se ovan s. 134. — r. 4 styfver se

ovan s. 135. — r. 9 Croesus, konung av Lydien (i Mindre

Asien) på 500-talet f.Kr. Här som ofta personifikation av

rikedomen. — r. 1 1 Lockperuk, se ovan s. 88. — r. 1

2

ducateklangen, ducater, se ovan s. 133.

S. 75 r. 8 kling klang, pengar i form av klingande mynt.

Vad som avses i visan är närmast de inom landet sällsynta

mynt av högt och stabilt värde, dukater (jfr ovan) och

riksdaler som inte berördes av de våldsamma kursföränd-

ringarna under 1760-talet (se ovan s. 133 ff).— r. 15— 16

Föser oxen . . . Eichhorns kommentar att verserna "tvif-

velsutan" syftar på ett lantmarskalksval, närmast det som

mössorna vann med Ture Gustaf Rudbeck 1765 (EU 1
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s. 421) är en god gissning, men väl kategoriskt formu-

lerad. Lantmarskalkens normala attribut är inte klubban

utan staven. Det kan ju rent av vara en slaktares klubba

som avses.

S. 76 r. 2 Porceliner ifrån Japan. Porslin från Kina var

den normala statussymbolen, det var sådant som hem-

fördes av det svenska Ostindiska Kompaniet. Naturligtvis

kan det ha förekommit japanskt porslin, hitfört t.ex. via

Holland, men sannolikt syftar uttrycket på orientaliskt

porslin i allmänhet, närmast kinesiskt. — r. 3 kapune-

mord, slakt på kastrerade och gödda tuppkycklingar. —
r. 8 Min krona uti Polen. Polen var fortfarande ett val-

kungadöme och dess krona därför teoretiskt möjlig att

erövra. Även annorstädes i Bellmans diktning möter vi

den som symbol för politiska storhetsdrömmar: "Jag spår

.../.../ Att jag blir kung i Polen," (EU 1 s. 42)

.

Musiken tillN:o31:

Ingen hänvisning finnes i Win, och Eichhorn, som tryckte

dikten i EU 1 s. 14, lyckades inte identifiera den. Melodin

är okänd.

S. 77—78: N:o 32. Fattig gumma med svafvelsticka och

flinta

Win VI s. 252. Vs 104b s. 25. Vhw 1 s. 77. — (FH s.

101 ).

Dat.: Win.

Attr.: Vs 104b, Vhw.
Källorna ligger varandra nära. Förutom noterade varian-

ter förekommer endast betydelselösa omkastningar samt

inskott och bortfall av 'och'.
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Avvikelse från huvudkällan

:

S. 77 r. 8 kvart (övr. hss), Win: 'snart', sannolikt efter en

felläst förlaga.

Varianter:

S. 77 r. 9 Arma gumma jag nu, Vs 104b: 'gamla gum-

man här nu'. — r. 10 ler, övr. hss: 'ber'. — r. 17 Önskar

intet mer bli här, Vs 104b: 'orkar intet mera här'.

S. 78 r. 17 Annika Michelsdotter . . ., underskriften saknas

i övr. hss.

Ordförklaringar

:

S. 77 r. 3 svafvelsticka och flinta. Svavelstickan skall ej

förväxlas med senare svaveltändstickor av typ dopptänd-

sticka, el. stryksticka. Det var helt enkelt en grov sticka

eller ett spån som var doppat i svavel för att bli mera

lättantändligt. Med dess hjälp överfördes elden från eld-

donet — här stål och flinta. (Jfr Fr. Ep. N:o 33. OFE
anför här till "svavelsticka" en senare uppfinning —
dopptändstickan fr. 1805.) — r. 5—6 polimäja / pitehäja,

se ovan s. 4g o. 57 !

S. 78 r. 1 Sprita fjäder, repa av fanet från fjäderpennan.

— r. 6 kjolsäcken, en utanpå kjolen hängande väska eller

pung, även kjolficka.

Den förmodan som framförs av Nils Erdmann (Carl

Michael Bellman, Sthlm 1899 s. 23) att denna dikt hand-

lar om den gamla trotjänarinnan från skaldens föräldra-

hem, Anna Berg (el. Boman, se StU VIII s. 172 o. s.
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795 /) har inte något annat stöd än namnlikheten Anna/

Annika och rubriken "Min Mamselle". Namnlikheten är

ju knappast bindande, och rubriken kan lika gärna vara

en adress som en definition av visans jag. Denna tolkning

blir den naturligaste med hänsyn till att visan är skriven

som en hyllning till en bestämd person (jfr Gudmar Has-

selberg: Realistisk lyrik, Lund 1923 s. 14), och att det

handlar om en relativt ung person, en med en betydande

del av livet framför sig, kan utläsas ur de två sista stro-

ferna. Det finns all anledning att förmoda att denna

person, "Min Mamselle" är Margareta Lissander (se

ovan s. go f )

.

Gummans förebild är delvis litterär, här liksom i övriga

visor som genremässigt ansluter sig till denna, Carelius'

hönsgumma. Som ofta när det gäller Bellmans diktning

bör man dock akta sig för att överbetona det litterära

arvet. Underskriften, sådan den formuleras av den med
det Lissanderska hemmet förtrogne Wallen pekar på en

närmare förebild i tid och rum. Efternamnet "Michels-

dotter" avslöjar vem jaget är: skalden i gummans för-

klädnad. "Fattighuset" är med all sannolikhet Katarina

fattighus, vid denna tid inrymt i Lillienhofska huset vid

Götgatan, i den Lissanderska fastighetens omedelbara

grannskap. Anders Lissander intresserade sig aktivt för

dess verksamhet — ingick i dess direktion och författade

bl. a. dess nya reglemente år 1773 (Leif Gidlöf: mskr till

Svenskt Biografiskt Lexikon, artikeln Anders Lissander)

.

Det är troligt att Margareta Lissander delade sin fars

sociala intresse, att hon var van att ta emot besök av

fattighusets gummor i sitt kök. Ungefär så kan man tänka

sig upprinnelsen till gum-visornas speciella genre.
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Musiken till N:o 32:

Melodianvisningen i Win VI s. 252, Lyckans stierna

fördunklas, leder fram till en dikt i samma samling, bd

VII s. 109, vars melodi inte antytts. Men det är uppen-

bart att melodin har varit densamma som Och salig far

min, han var en Vestgöte, han, han. (Se anmärkningarna

till N:o 6 i detta band, s. 50 il) Visan sjunges utan änd-

ringar till melodin i musikbilagan, s. 152.

S. 79: N:o 33. Ett dukat bord ://:

Win VI s. 345. V 2 1 al s. 32. Sdn 1 s. 69. — (SU 5 s.

170).

Dat.: Win.

Attr.: V 2 1 al, Sdn.

Sdn, som här troligen har använt en syskonvolym till nuv.

Vs 104b (se Kring källorna s. 57 f
)

skiljer sig rätt avse-

värt från de båda äldre handskrifterna.

Avvikelser från huvudkällan:

R. 9— 11. Det är svårt att gissa hur Wallén tänker sig

struktureringen av visans slut. Han skriver:

ock krusar aldrig för någon ://: enda siäl

Detta skall anpassas till en normalstruktur som enligt

övriga texter inom samma parodifamilj (En Gameral ://:

Win X s. 162 — Min pipa pa ://: Win XII s. 47 och En
Cardinal ://: Win XII s. 74) är

x/xxxx/x-xx/x-xx/x-xx/xxxx/X.

Sdn:s variant ger en klarare anvisning om hur anpass-

ningen kan ske (trycket i SU går sin egen väg)

:

Ock krusar aldrig :///: aldrig för någon ://// : enda själ.

Strukturen här bygger på denna och övriga Wln-texter

inom parodifamiljen.
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Varianter:

R. 2 Blott bara det är, Sdn: 'Blott bara det ej är'. Nega-

tionen stör meningen. — r. 6 Great Pudding, Sdn: 'Karp-

tungor'.

Ordförklaringar:

R. 2 ä la greque, enkelt, utan överdåd. — r. 6 Great

Pudding, Caviar, de engelskt resp. ryskt nationellt betona-

de rätterna symboliserar den kulinariska lyx som kunde

komma de bestickliga av landets politiker till del vid de

engelska och ryska ministrarnas banketter.

Den lilla bordsvisans lovprisande av enkelheten känner vi

igen från N:o 17 Lycklig den sakta. Här preciseras enkel-

hetens motsats som den lyx och rikedom som tack vare de

engelska och ryska mutorna kunde komma bestickliga

mössor till godo. Enkelheten har en patriotisk politisk

dimension — jfr den retoriska frågan i N:o 17 (s. 45
r. 3) : Har du sårat Kung och land?

Musiken till N: o 33:

Någon lämplig melodi till ifrågavarande dikt har ej på-

träffats. Visan saknar melodianvisning i Win, men an-

vänds själv som anvisning i V 21 al för Bellmansdikten En
Cameral. Den sistnämnda dikten trycktes i GU 3 s. 99
med anmärkningen av utgivaren: "Melodien är af Bell-

man ofta begagnad". Med detta menar han förutom Ett

dukat bord dikten En Cardinal (CU 3 s. 126) och möj-

ligtvis Min pipa, pa (EU 1 s. 76). Melodin är dock ej

känd.
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S. 80—81: N:o 34. Jag vet ett litet pastorat.

Win VII s. 214. Vhw 1 s. 78.

Dat.:Wln.

Attr.: Vhw.

Avvikelse från huvudkällan

:

S. 80 r. 12 Där bröder spela putta. Win: 'Och bonden

kallar kutta' (kutta, el. kunta, dial. = slida) . Genom
Vhw:s variant som här upptagits undviks en alltför tidig

upplösning av den allegori som skall fortsätta genom
ytterligare tre strofer.

Ordförklaringar

:

S. 80 r. 2 artigt, angenämt, vackert. — r. 5 lock-peruk, se

ovan s. 88. — r. 12 putta, enl. SAOB benämning på ett

pott-spel. — r. 13 capriol, dansterm: ett luftsprång under

vilket benen slås mot varandra.

S. 81 r. 1 valk, sannolikt hårvalk. Jfr dock ovan s. 88. —
r. 2 capronica, kapperong, "huvudbonad som kunde dra-

gas ned till skuldrorna, hätta, karpus, kapuschong"

(SAOB) .
— r. 6 dröplar, dryper (så Vhw)

.

Den priapiska, sexualerotiska, poesin får i 1760-talets vis-

böcker en större utbredning än i tidigare skriftlig tradition

(särskilt rikhaltiga i detta avseende är Win VII och

VIII). Fenomenet sammanhänger dels med en litteratur-

sociologisk utveckling, den skriftliga vistraditionens ökade

sociala spridning (visans och vishanteringens "förborger-

ligande"), dels med ett yttre inflytande, närmast från den
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libertinistiska riktningen inom fransk rokokopoesi. Man
kan alltså tala om två till tiden nära sammanfallande

strömningar: en folklig tradition av "fula visor" som

säkerligen lever vidare utan nämnvärd styrkeförändring

men som nu mer än tidigare blir skriftligt fixerad, och en

mera tidsbunden litterär modeföreteelse. Man möter dem
sida vid sida i många av tidens visböcker. Stundom flyter

de in i varandra, men på det hela taget är de lätta att

separera. Den folkliga "fula visan" utmärker sig oftast

genom sin direkta skildring och sin rikedom på de tidlösa

vulgärbenämningar på könsdelar och könshandlingar som

många gånger ger den en skenbart modern prägel. (Se

B. af Klintberg och Ch. Mattson: Fula Visboken, Sthlm

1977.) Den priapiska rokokopoesin utmärker sig genom
sin lek med metaforer, ofta utförd till en sammanhängan-

de, mer eller mindre lättgenomskådad allegori såsom Du
lilla djur som katten tager eller Iris du har äpplen två, en

av flera översättningar av en fransk dikt tillskriven Vol-

taire (så av den s.k. Simonssons visbok, UUB V 21 be

s. 57 : "Iris vous avez deux pommes /. . ./ Je voudroiz

seulement sans faire de bruit / Montre 1'arbre qui porte si

beaux de fruits")

.

De få kända Bellmanstexter som faller inom den pri-

apiska genren är avgjort mer rokoko-libertinistiska än

folkliga i sin ton. Sexualskildringen är metaforisk, oftast

med inslag av musikinstrument i bildspråket, eller som i

N:o 52 antydd. Betecknande är dock den här framträ-

dande tendensen att i slutstrofen krossa illusionen med
hjälp av mera påträngande realistiska element. Jfr kom-

mentaren till N:o 58, s. 188 nedan.

21 — Ungdoms dikter
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Musiken tillN:o34:

Inga melodihänvisningar har påträffats. Melodin är

okänd.

S. 82—83: N:o 35. En gång på en helig dag

Girs. g 1 (egh).

Om handskriften och dess sannolika härstamning från det

Lissanderska hemmet, se StU 8 s. 45! Manuskriptet är

synnerligen svårläst. En passage måste betecknas som

osäker:

S. 82 r. 10 saligheter, kan även läsas 'härligheter'. Läs-

ningen 'saligheter' stöds av kontexten. (Jfr övriga ordval

som dikterats av dagens 'helighet'
!

)

Ordförklaringar

:

Si 82 r. 5 Melicerta, ang. de poetiska namnkonventioner-

na, se ovan s. 21 i. Melicerta är här ett täcknamn för

(Ingrid) Margaretha Lissander (se nedan). Det är knap-

past valt av en slump — eller för rimmets skull. Likheten

med det verkliga namnet förkortat M. Zi^ander är ju

tydlig. Detta ger anledning att förmoda att Beilmans bruk

av detta täcknamn inte är en engångsföreteelse. När nam-

net Melicerta dyker upp i Beilmans 60-talsdiktning finns

det anledning att fråga sig om inte Margareta Lissander

kan dölja sig bakom herdinnans namn och förklädnad.

Jfr N:o 15 ovan och s. 78. — r. 14 tancke-willa, Weste

(bl.a.): Reve, réverie. Här närmast: drömmeri, distrak-

tion.

S. 83 r. 9 Zela, vanl. sela, (hebr.), ett på flera ställen i
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Bellmans original-ms till En gång på en helig dag. Gir s. 91 (KB).
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Psaltaren förekommande ord av okänd innebörd. Man
har p.g.a. dess ställning i psalmerna vanligen tolkat det

som ett instämmande kultrop (jfr 'amen', 'halleluja'). —
r. ii o. 12 munkar/Socker-kåpor. Munkar var på 1700-

talet liksom nu bakverk gräddade genom flottyrkokning

(se StU 8 s. 48 f där samma värdinnas sockermunkar

kommenteras) . För sockerkåpor har jag inte funnit något

belägg i tidens litteratur. Givetvis avses något bakverk

(jfr "socker-hufva", en bakelse insvept i spunnet socker)

.

Texten har haft en rubrik till vilken dess datum ansluter

sig. Bladet på vilket den är skriven är emellertid skadat i

överkanten och rubriken är oläslig. Den kan ha innehållit

orden IMLissander (sammanskrivet) och Jul. Med all

sannolikhet utgör det i Gir bevarade manuskriptet en

tackvisa från Bellman till Ingrid Margareta Lissander.

Den ansluter sig i alla avseenden till en grupp om tre

andra visor riktade till samma adressat och alla med
samma karaktäristiska blandning av amoröst galanteri

och kulinarisk hänförelse. De tre har tryckts i StU VIII

(som N:o 12, 13 o. 38). Jfr även N:o 51 nedan och kom-

mentaren s. 775 f ! De är alla tackvisor till värdinnan och de

har alla Gir som enda källa. De kan ha blivit framförda

vid det tillfälle de besjunger eller i efterhand — det sista

är uppenbarligen fallet med En gäng pä en helig dag.

Dels är imperfektum visans genomgående tempus, dels

vittnar Bellmans (och hans mages!) lekfullt fromma ord-

val om att den åsyftade dagen varit en verklig helgdag.

En av allt att döma improviserad skålvisa till värdinnan

"Mareta" — Bellmans andra täcknamn för Margaretha
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Lissander — från tredje dag jul 1765 har bevarats av

Wallen (N:o 77 nedan). Iögonenfallande verbala allusio-

ner binder samman En gång på en helig dag med denna

visa och det är tydligt att det är för den julbjudning

under vilken dess skål utbringades som Bellman här

tackar.

Manuskriptets slarviga utformning med dess svårlästa

stil och många ändringar (se ill.!) jämte förhållandet att

detta koncept och ej en ren utskrift har kommit att be-

varas i den ursprungligen Lissanderska samlingen vittnar

om att skaldens muntliga framförande och inte en skriven

text har varit visans avsedda medium.

Musiken till N:o35:

Den mycket särpräglade strofformen till ifrågavarande

visa känns igen från Fr. Så. N:o 10. För upplysningar

rörande melodins eventuella källa, Quand la mer rouge

apparut, se musikkommentaren i StU II s. 74 ff. Melodin

i Åhlströms utformning från 1 791 -utgåvan av Fredmans

sånger, återges i musikbilagan i detta band, s. 162.

S. 84: N:o 36. Gud bevare Grimmens lif

Win VIII s. 27. Vhw 1 s. 80. Vhw 6 s. 130. Sdn 1 s. 6g.

(VU 2 s. 356). (EU 2 s. 349).

Dat.: Win.

Attr. : Vhw.
I VU 2 är texten upptagen som strof 2 av Uppå Herrans

hvilodag. Att detta är felaktigt har redan Eichhorn på-

pekat. VU-redaktören har tagit en textskiljande märke-
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ring i Vhw 6 för en strofskiljande. Vhw i har den ur-

sprungligare avskriften, direkt efter Win, som här har

följts utan avvikelser.

Varianter

:

Rubrik: Sdn: 'Öfver procentarne', övertagen av Eichhorn

med tillägget 'i Stockholm'.

R. 2 Lundmarks, Sdn: 'Essens'. — r. 5 himlen, Vhw:
'himmel' (som subjekt till imperativ)

.

Ordförklaringar

:

R. 1 Grimmen, Axel Fredrik Grini, kammarskrivare (d.

1 781), tillsammans med kammarskrivare Tharmouth,

traktören Hagel på Lorensberg och några kamrater vid

Riksbanken fordringsägare i Bellmans konkursmål som-

maren 1764. De två förstnämnda var de enda fordrings-

ägare Bellman uppgav i sin ansökan om lejd efter flykten

till Norge hösten 1763. Sannolikt föregicks flykten av en

lagsökning verkställd på begäran av Grim och Thar-

mouth. Varken de eller Hagel bevakade sina intressen vid

rättegången (Björkman: Bellmansforskning, Sthlm 1892,

s. 86 o. 136 f). I litteraturen har Grim och Tharmouth

antagits vara procentare, och den på s. 220 återgivna

visan Ack! ack! lustiga tider tycks bekräfta detta. I Bell-

mans ungdomsdiktning spelar Grim rollen av den sko-

ningslöse björnen, samma roll som Nobelius spelar i hans

diktning från de sista åren (jfr StU XII s. 11 f). Han
uppträder utom här och i den ovan angivna visan i Fr.

Så. N:o 19 (StU II s. 46) och dessutom i en visa som är
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skriven inte av utan om Bellman. Det är Johan Ahlegrens

Cantate wid Bacchi Ordens Stormästares Herr Notarien

BELLMANS Supponerade dödeliga afgång åhr iyyi

(DIG i : 8 nr 67, återgiven av L. Weibull i Tvenne dikter

om Bellman, Samlaren 1895 s. 131 ff).

Grim och Herr Tharmouth hoppa och pusta

I djup Melancholie,

Antasta Liket, swärja och rusta,

Wilja i Slotts Cancellie

Derpå sequester ha'

Gubbar, det war bra ://:

— r. 2 Lundmark kan likaledes med hjälp av visan på
s. 220 nedan antas ha. varit procentare. I övrigt kan han

inte säkert identifieras, namnet var ej ovanligt. Med hän-

syn till att flera av de i Bellmans konkurs 1764 inblandade

var anställda vid Riksbanken, kan den som åsyftas tänkas

vara bankosekreteraren D. Lundmark. Hans ställning i

banken och relation till dess fullmäktige tycks ha varit en

helt annan än Bellmans. 1762 beviljades sålunda Lund-

mark "för dess personliga förtjänst" en gratifikation på

30.000 daler k:mt, vilken senare blev föremål för anmärk-

ning från 1765 års bankodeputation (Malmström 5 s. 331,

not). Det skulle ju vara skojigt att veta vad han använde

pengarna till! — Kylberg, (r. 3) Åberg. Dessa kan inte

identifieras. Namnen var inte ovanliga, Åberg t.o.m.

mycket frekvcnt. Om även dessa herrar varit procentare

så framgår det ju inte av mantals- eller skattelängder. —
r. 4 Blomberg bör rimligen vara identisk med slottskansli-

betjänten Nils Blomberg (se ovan s. 28). Det är väl inte
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så troligt att han som utmätningsman själv var procentare;

att han ansågs besticklig framgår däremot av N:o 2 och

N:o 70 i denna samling. — r. 5 Men hör himlen ej mitt

rop. Det lilla epigrammet har ju närmast formen av en

besvärjelse och den rimligaste tolkningen av satsen är

optativ: måtte himlen inte höra mitt rop ('Men höre

himlen . . .) . Vhw:s variant (se ovan) är förtydligande.

Blombergs förekomst i texten gör att Sdn:s rubrik 'Öfver

pröcentarne' låter mindre övertygande. Snarare riktar sig

den epigrammatiska besvärjelsen mot en grupp personer

som på olika sätt medverkat till Bellmans ekonomiska fall

1763/64. N:o 76 nedan visar att Grim och Lundmark

ansatte honom försommaren 1763, och att Blomberg var

ute i deras ärenden är väl mycket troligt.

Den privata lånerörelsen var mycket omfattande. I så-

dana situationer då man nu för tiden tar ett banklån eller

skaffar sig ett kreditkort handlade man på räkning och

lånade pengar av släktingar och vänner eller — när dessa

tröt — av procentare. Den under början av 1760-talet

galopperande sedelinflationen verkade naturligt stimule-

rande på denna handel. För att ge en uppfattning om
vad det kunde kosta att anlita tidens procentare återger

jag en hittills otryckt text av okänd författare, hämtad ur

DIG 1:7 ( nr 1 2 7 ) . De räntor som beskrivs är svindlande

ockerräntor : högsta tillåtna ränta vid förbindelser av detta

slag var enligt 1734 års lag 6 %. De förtydligande nam-

nen har tillkommit i samband med avskriften, omkring

1770 eller något senare.



Kommentar 153

Öfwer Stockholms Judar 1760.

1°

H r Rabbi benknöl tar 24 procent

Men dubbelt H r alterum tantum

Som tror, att det är ganska litet bewändt

Om han icke får större quantum.

Är dock eij aldeles så grofwer en skälm

som gamla rättwisans Procentenhielm

2o

Rabbi Benzacris är äfwen rätt swår

Han lånar på weckor och dagar,

tar sedan hwad honom behagar.

Han tager tre öre på Plåten

J weckan, om han det icke förmår,

tror han sig eij wara belåten.

Rusthållaren ifrån Östergjötland

Rabbi ben Måns, af samma slags band,

Han gluttar, små flinar och talar

om sedlar, Ducater, Riksdalrar.

Musiken till N:o 36:

Ingen hänvisning har lämnats i Win eller Vhw; den tidi-

gare utgivaren, Eichhorn, har heller inte identifierat

melodin. Den är tills vidare okänd.

S. 85: N:o 37. En Herrans tjenare en gång

Win VIII s. 280. Win VIII s. 320. Tidsfördrif s. 103.

V2ial s. 68. Vhw 1 s. 83. Sdn 2 s. 81.

Dat.: Win.

Attr.: Vhw, V 21 al.

De sex jämförda avskrifterna representerar fyra vitt skilda

: Rycker

: Hallenius

: Triht

: Roberg

: Österberg
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varianter. Av de båda äldsta avskrifterna har avskrift nr 2

i Win VIII valts till grundtext eftersom dess position tycks

tyda på att den införts av Wallén som en bättre variant.

Denna text har följts utan avvikelser.

Varianter

:

Wallens första avskrift har följts av Völschow. Samma
variant uppträder under 1780-talet i DGr III (s. 163),

en livskraftig och måhända äkta variant. V 21 al har en

variant som med en enstaka korruption återkommer i Sdn

2. Även denna har med hänsyn till källorna stort äkthets-

värde.

Win VIII s. 280, Vhw o. DGr:

En gång en Herrans Tienare

Utj en Hövolm stod

J hand en Brenwins Tumlare

Och ganska lustigt mod
Han svor, och på sin kykia såg

att den var likadan

När jag har brenwin hö 1 och Råg
Så ger jag kyrkan Fan 2

1 Vhw o. DGr: 'öhl\

2 Vhw: ' '.

V 2 ial o. Sdn:

En ordets Tienare 1 en gång

Uti en hövålm stod

Med bränvinstumlare och sång

I överdådigt mod
Han svor och på sin kyrcka såg

Man hörde när man kom
Blott jag har bränvin, öl och råg

Bryr iag mig ingen om.

1 Sdn: 'ordenstjenare'.

Tidsfördrifs variant är en hybrid som varierar Win VIII

s. 280 utom i vers 6 o. 8 som helt överensstämmer med
V2ial.

Vid avskriften i Vhw har VU-redaktören antecknat med
blyerts: 'oriktig och hör till en gammal wisa som är
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tryckt". Trycket kan möjligen avse ett skillingtryck, men
troligare är att anteckningen syftar på Elers' Glada qva-

den från 1792 som bl. a. innehåller en rad enstrofiga

karaktärsvisor över representanter för olika yrken skrivna

till samma melodi och även verbalt starkt schematiserade.

Ex:

Det var en gång en Mölnare

som satt utwjd en Elfw

Han mol och söng förnögdare

än nånsin Lärkan sielfw

Hans wisa var rätt märkelig

man hörde när man kom
om ingen frågar efter mig

bryr jag mig ingen om.

Texten är återgiven efter Win IV s. 291 en avskrift som

är ett år äldre än de av Bellmansvisan i Win VIII. Redan

Blr har flertalet av de i Glada Qväden tryckta Elers-

stroferna, bl. a. en helt annan om en präst: Det var en

gång en helig präst. Bellmans strof är av allt att döma en

tilldiktning till Elers' grupp av inbördes parodiska strofer

och hos Tilas uppträder den oförmedlat tillsammans med
dessa. De skiljaktiga men säkert i flera fall äkta varianter-

na får sin förklaring av det fasta konceptions-schema

Elers-stroferna erbjuder. Med utgångspunkt från detta

har trubaduren Bellman mer och mindre fritt kunnat

improvisera strofen om prästen och hans brännvin.

Musiken tillN:o37:

Melodianvisningen i Win VIII s. 320, "Det var en gäng-

en Möln(are)" avser dikten i samma samling, bd IV s.
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291 (se textkommentaren ovan!) ; de två visorna är nära

släkt. Av de olika karaktärsvisorna med början "Det var

en gång ..." och med samma versmått och rimföljd som

Bellmans, har två stycken bevarats: en sällskapsvisa av

Elers, och en ariette av Envallsson. Elers' visa, "Det var

en gång en spelare", återfinnes i Glada Owäden (Stock-

holm, 1792) s. 23, med melodin i Åhlströms arrange-

mang. Envallssons ariette heter "Vass knös! ja bjer om
permasion"; den förekommer i Bobis bröllop, 1. akt., 10.

scen., med tonen i den tryckta utgåvan "Det var en gång

en skräddare". Trots olikheterna i utformningen (Åhl-

ströms variant går i 2/4, Envallssons melodi i det hand-

skrivna partituret i Kungl. Teaterns Samling av Musi-

kalier går i 6/8-takt), är det tydligen fråga om samma
melodi. Envallssons version med dess enkla bas har tagits

med i musikbilagan till detta band, s. 163. "En gång en

Herrans tjenare" har också tjänstgjort som timbre för en

annan Bellmansdikt, "Statt stilla, Vandringsman, bese"

(StU VIII s. 51). Att musikkommentatorn till bd VIII

inte lyckats spåra upp melodin till visan beror möjligtvis

på omkastningen i tonens ordföljd, som leder till varian-

ten i Win VIII s. 280, som står utan hänvisning.

S. 86: N:o 38. En gång jag såg, J En skönhet . . .

Vs 104b s. 18. Win IX s. 179. Vhw 1 s. 93. Sdn 1 s. 6. —
(SU 5 s. 372).

Dat. o. attr.: Vs 104b.

Källorna är, bortsett från interpunktion, i det närmaste

helt fria från varianter, en följd av att Vs 104b är omedel-

bar förlaga till både Win och Sdn, Win i sin tur till Vhw.
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Avvikelser från huvudkällan

:

R. 9 Ja, Vs 104b liksom övriga hss: 'Jag
5

.
Konjekturen är

utförd av Sondén i Sdn 1 och är som synes välmotiverad.

— r. 4 o. 9 kommatecken struket vid radslut. — r. 8

utropstecken efter Ack insatt (i överensstämmelse med
Win och analogt med Vs 104b r. 6: aj! aj! — r. 9 Vs

104b har kommatecken endast vid radslut. Jfr konjek-

turen ovan

!

Variant, endast

:

R. 10 tu, Vhw: 'nu i tu'. Vhw har missuppfattat Win som

här ändrat 'nu' till 'tu': "riU tu".

Ordförklaringar

:

R. 4 lod. Tidens strykjärn var ihåliga och uppvärmdes

genom att ett järnstycke, lod, upphettades i eld och stop-

pades in i strykjärnet. — r. 19 conterfej, porträtt, avbild-

ning.

Musiken till N: o 38:

Handskrifterna saknar melodianvisning. Men i Carléns

utgåva, där ifrågavarande dikt har tryckts i bd 3 s. 349,

hänvisar utgivaren till "Fr. Test. n:o 62", d.v.s. dikten

"Wer da? 'God vän!' "
i CU 3 s. 160. Den senare har

upptagits i musikbandet i samma utgåva, CU 5 s. 416,

med en melodi, vars proveniens är okänd. Både ifråga-

varande dikt och ytterligare en visa i "Fredmans Testa-

mente", "Nu är jag full" (CU 3 s. 162) passar utan

ändring till denna melodi, som har tagits med i musik-
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bilagan i detta band, s. 164. För den sistnämnda dikten,

som också återfinnes i Win V s. 351, anges tonen "Din

skål min vän". Det är möjligt, att "Din skål min vän" är

gemensam timbre för samtliga dikter av denna stroftyp;

men tillsammans med Garléns melodi har den ej påträf-

fats i någon källa från 1700-talet.

S. 87—88: N:o 39. Det spädaste ögat knappt skadar sin

dag,

Vs 104b s. 28. Win IX s. 180. Sdn 1 s. 8. — (SU 5 s.

374)-

Dat. o. attr.: Vs 104b.

Vs 104b är uppenbart den direkta förlagan till såväl Win
som Sdn 1. De starka textordningsindicier som avslöjar

dessa samband (se Kring källorna s. 29 ff och s. 57 f ) får

här stöd av en överensstämmelse i läsarter som med hän-

syn till textens syntaktiska svagheter är påfallande. Sdn:s

text är (ortografien obeaktad) identisk med Vs I04b:s,

nära identisk t.o.m. i den överarbetade interpunktionen.

Wln:s varianter detaljredovisas nedan.

Avvikelser från huvudkällan berör enbart interpunktio-

nen:

Komma och semikolon har strukits vid slutet av följande

verser

:

S. 87 r. 3,— r. 9, — r. 16, — r. 18,— r. 19.

S. 88 r. 1, — r. 15.

Varianter:

S. 87 r. 4 lågor, Win: 'plågor'. — r. 12 upprörda, Win:

'uprörde'. — r. 21 Gar, Win: 'gå'.
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S. 88 r. 21 Likt (senare ändring fr. urspr. 'till'), Win:

'till'. — r. 22 lejvande, Win: 'ewiga'. — r. 27 dig, Win:

'nu'.

Ordförklaringar

:

S. 87 r. 14 lekande, står här i ordets äldre, vidare bety-

delse: vara i häftig rörelse (jfr uttryck s.s. 'väderlek'). —
r. 17 draga. Något riktigt parallellt belägg har jag inte

lyckats finna, vare sig i SAOB eller annorstädes. Ordet

tycks användas i en betydelse nära den i uttryck som

'ugnen drar mycken ved' ( Weste) : förbruka, göra slut på.

Det kan också röra sig om en överförd användning enl.

SAOB:s betydelse 17 a a— jfr nedan s. 163.

S. 88 r. 16 hämnas. Ordet har troligtvis som så ofta för-

växlats med 'hämmas'. Innebörden blir då att livet, "den

del" som vi "kommit (för) att smaka", inskränkes av

åldrandet. Till denna tolkning kan antecknas att den

ursprungliga grundbetydelsen av 'hämnas' är 'komma att

upphöra' (Hellquist), men denna torde ligga väl långt

tillbaka i språkhistorien.

Musiken tillN:o39:

Inga melodianvisningar finnes i de olika handskrifterna,

och Carlén, som tidigare utgav visan (CU 3 s. 351), har

inte lämnat någon upplysning vad beträffar melodin. Det

vore ej otänkbart, att Bellman har använt sig ännu en

gång av "Philemon dref vall sina får i en äng", vars

struktur ifrågavarande visa följer till punkt och pricka (se

musikkommentaren i detta band, s. 122 f, och musikbila-
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gan, s, 1 60!). Men utan handskrifternas bekräftelse, får

man inte anse detta som ett bevis.

S. 89—92: N:o 40. Rundt kring i verlden jag sväfvar;

Vs 104b s. 30. Win IX s. 184. Sdn 1 s. 10. -— (SU 5 s.

376).

Dat. o. attr.: Vs 104b.

Vs 104b är omedelbar förlaga till de båda övriga hand-

skrifterna.

Avvikelser från huvudkällan

:

S. 89 r. 12 opp, Vs 104b: upp.

Kommatecken har strukits vid radslut: På varje sida r. 9.

På s. 89 r. 21, s. 90 r. 2i, s. 91 r. 13 o. r. 15 och på s. 92

r. 19.

Semikolon har ändrats till kommatecken på s. 90 r. 2,

s. 91 r. 5 och på s. 92 r. 2.

Kommatecken har ändrats till semikolon på s. 92 r. 20.

R. 13— 14: Vs 104b har en rad. Versdelning har gjorts

enl. Win (utom på s. 89).

S. 91 r. 21—22: Vs 104b har en rad. Versdelning enl.

Win.

Varianter

:

S. 90 r. 4 trotsa, Win (uttalsenligt) 'tråssa'. 1— r. 18 Men,

Win: 'Mera'.

S. 91 r. 4 döden, Win: 'tjden'. Win saknar Menuette-

rubrikerna.

22 — Ungdoms dikter
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Ordförklaring

:

S. 91 r. ii fiäs, se ovan s. 21. Här närmast 'opålitlighet'.

Betydelsen är em. obelagd varför det torde röra sig om ett

nödrim.

Musiken till N:o 40:

Ingen melodihänvisning ges i handskrifterna men Sondén

har tryckt visan (SU 5 s. 376) med en anmärkning (SU
1 s. 244) som sammanlänkar ifrågavarande dikt med
Riddarna de spy och de blåna (Bacchi Orden N:o 4 B,

se StU IV s. 10, musikbilagan s. 239 f och kommentaren

s. 88 ff!). "Denna hänvisning torde dock icke böra god-

tagas", enligt musikkommentatorn Jeanson. Men detta

uttalande bör kanske omprövas. Den långa och metriskt

invecklade strofen är egentligen mycket lik både para-

digmet till Riddarna de spy och de blåna och det till Ack!

ack! lustiga tider, N:o 76 i detta band. Endast versraderna

3, 6 och 13— 14 orsakar betydliga anpassningsproblem,

och dessa beror eventuellt på, att den melodi, som man
nödgas anlita, är en senare och kanhända rätt fri omform-

ning av kontradansen "Belle Charlotte", som låg till grund

för Bellmans dikt. Se vidare kommentaren till Ack! ack!

lustiga tider och anpassningsförsöket till sistnämnda dikt i

musikbilagan, s. 173!

Eftersom versmönstret till de två Bellmansdikterna i

detta band till synes är rätt olika, har en sångbar version

av Rundt kring i verlden jag sväfvar också förberetts till

musikbilagan (s. 165 f). Mest tvivelaktiga ter sig takterna

5—6. Versrad 3 hade helst föredragits till musiken i

enbart takt 6, men ingenstans i handskrifterna finns någon
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antydan om att takt 5 skall utföras utan text. Liksom N:o

76 i detta band får visans musikaliska utformning här

anses vara provisorisk.

S. 93—94: N:o 41 . T ränne loppor kom att träta

Vs 104b s. 44. Win IX s. 26. Åkn s. 171. Sdn 1 s. 14. —
(EU 1 s. 146).

Dat. o. attr. : Vs 104b.

Vs 104b har varit den direkta förlagan till Win och till

Sdn. Trycket i EU bygger på Åkn. Vs 104b har här följts

utan avvikelser.

Varianter:

S. 93 r. 10 aftonval, Åkn o. Sdn: '-värd'. — r. 16 flykta,

Win o. Åkn: 'flytta
5

. Åkn (och EU) saknar visans sista

strof.

Ordförklaringar:

S. 93 r. 15 drar, uppsuger (SAOB: Draga 17 a a). Ordet

tycks i denna betydelse främst ha använts om insekter

o.dyl., beläggen i SAOB från denna och äldre tid handlar

om bin och blodiglar.

S. 94 r. 6 lifsmarod, fr. maraud. 'Marod' ges i OFE en

allmän innebörd "såsom okvädningsord: Mer vatten hit,

Maroder, / (Fr. Ep.) 40: 62, (till brandmanskapet),

lathund, kanalje." Hellquist ger, efter samma (felskrivna)

Bellmansbelägg ordet en mer speciell innebörd, marodör

el. plundrare. Trots att OFE stöder sig på Weste torde

Hellquists tolkning vara den riktigaste, både här och i

Fr. Ep. N:o 40.
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Musiken till N:o 41:

Hänvisningen i Akn s. 171. Si god dag min vän, min

jrän de. leder fram till en upptecknad melodi i handskrif-

ten på s. 135. som trots sina felaktigheter i noteringen kan

ge värdefull upplysning om Bellmans melodiska utgångs-

punkt för både Fr. Så. X:o 61 och ifrågavarande dikt:

Gu,,

Den justerade melodin har tagits med i musikbilagan, s.

166. Musiken härrör från M :me Favarts Annette et Lubin,

där den utgör "vaudevillen"' eller slutkupletterna, som

börjar Lubin aime sa Bergere (se anmärkningarna i StU

II. kommentaren s. 218 f\). Mellan utformningen i

Annette et Lubin med dess behagliga förskjutning i rytm

och Bellmans egen version kan ha legat en svensk säll-

skapsvisa. Men om detta har handskrifterna intet att

meddela.

S. 95—96: X:o 42. Vänskap himla-barn på jorden

Ys 104b s. 4j. Win IX s. 88. Yhw 1 s. 88. — (VU 1 s.

360).

Dat. o. attr.: Ys 104b.

Källförteckningen beskriver den obrutna traditionslinjen.

Awikelser från huvudkällan

:

S. 95 r. 1 : Kommatecken efter Vänskap insatt här. —
r. 16 clV så i Win o. följande y. Ys 104b:

?

och'.

S. 96 r. 1 : Kommatecken vid radslut struket.
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Variant

:

Bortsett från ovannämnda (och/elP) o. Wln:s brist på
interpunktion endast:

S. 96 r. 10 vänners, Win: 'wänner' — jfr N:o 17 s. 45
r. 8!

"Liknar icke Bellman" har någon, sannolikt VU-redak-

tören, antecknat med blyerts vid avskriften i Vhw. Visans

sentimentala och svärmiska dyrkan av vänskapen har

tvärtom paralleller i ett stort antal Bellmanstexter från

alla skeden av hans liv som skald. I detta avseende är han

en typisk representant för sin samtid: vänskapskulten

präglade i hög grad sällskapslivets former och en stor del

av dess visdiktning. En ironisk vänskapsvisa som felaktigt

tillskrivits Bellman är Ach, min Bror! / Knapt Du tror,

(StU III s. 23). Den utgör en replik på Brandels dikt

Gardies Karl / Säg mig hvar, enligt en anteckning i Vs

104b författad av en för dess skrivare "obekant". Det är

snarare i denna trohjärtade och allt annat än ironiska visa

Bellman ger Brandel sin replik. Det förefaller som om
Bellmans andra strof har en direkt adress till Brandel-

visan, som här citeras efter Win III s. 47

:

Gardies Karl

säg mig hwar

wänskap här i stan logerar

allestäds jag fåfängt sport

hwilken ort

wänskap herbergerar

wänskap Herre wart nj går

allestädes nj träfa får
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Klockan tålf till ett på alla tårg

Café hus och Källrar

hiertat är wäl dess qwarter

men der fins han intet mer

han har flyttat nu i denna stund

bor i hwars mans mun.

Musiken till N: o 42:

Både Vs 104b s. 47 och Win IX s. 88 anger Sätt ej vän-

skap uti våda som ton för Bellmans dikt. Någon definitiv

melodi för Sätt ej vänskap uti våda har dock ej fastställts.

Den enkla strofformen gjorde utväxlingen av melodier

mycket lätt, så det vore kanhända inte i enlighet med
sällskapstraditionen att försöka fastställa enstaka melodier

till dikter av denna typ, jfr N:o 27b och N:o 63 i detta

band ! Endast upprepningstecknet efter versrad 8 i ifråga-

varande dikt kan ge en vink om, hur visan skulle sjungas

:

man skulle föredra melodier med minimal upprepning av

slutfrasen till en sådan dikt (exempelvis melodin till Fr.

Så. N:o 20 eller till Ack, mitt hus är tomt och öde)

framför dem med upprepningar redan inbyggda i melo-

dins struktur (som t.ex. i Fr. Ep. N:o 34)

.

S. 97—98: N:o 43. När blixt och hårda dunder-slag

Vs 104b s. 4g. Win IX s. 90. Sdn 1 s. 16. — (EU 1 s.

188).

Dat. o. attr.: Vh 104b.

Vs 104b är direkt förlaga till de båda övr. hss. EU 1 byg-

ger på Sdn.

Avvikelser från huvudkällan:

Vers 3—5 i varje strof: texten är i Vs 104b utskriven på
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en rad. (Delningen enligt Win.) Vers 9 i varje strof:

kommatecken struket vid radslut.

S. 97 r. 3 kommatecken. Vs 104b har semikolon efter

'dag'.

Variant (den enda— intcrpunktionen obeaktad)

:

S. 98 r. 4 Han nog vet, Win: 'hennes wctt'.

Ordförklaringar

:

S. 97 r. 14 Ödet skiften delar. Två tolkningar är möjliga:

Ö. ger (eller förorsakar) växlingar (i våra liv). Ö. utdelar

(olika) lotter. Kontexten ger stöd åt den förra tolkningen

('ändras' . . . 'Stundom . . . / Stundom).

S. 98 r. 1 Hur himlens vishet . . . Näst in till obegriplighet

förkortad konstruktion. Förslag till upplösning: Allt (som)

faller mig till (gör det i enlighet med) hur himlens vishet

vill styra (mitt liv eller världens öden)

.

Musiken till N:o 43:

Melodin har ej återfunnits. Varken Vs 104b, Win eller

EU kan upplysa om melodins proveniens.

S. 99—100: N:o 44. Samlens herdar, lät oss sjunga,

Vs 104b s. 52. Win IX s. 95. Vhw 1 s. 86. — (FH s. 46).

Dat. o. attr.: Vs 104b.

Vs 104b har varit omedelbar förlaga såväl till Win som

till trycket i FH. (Se Kring källorna s. 29 ff och s. 57 f.)

Avvikelse från huvudkällan:

S. 100 r. 5 kommatecken struket vid radslut.
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Variant

:

Vhw har förkortat visan genom att utesluta den senare

Trio-delen.

Musiken till N:o 44:

Melodin har ej påträffats. Varken Vs 104b, Win, FH
eller EU har lämnat upplysningar om musiken.

S. 101—102: N :o 45. Hvar gång mitt öga går hop,

Vs 104b s. 59. Win IX s. 97. — (FH s. 103).

Dat. o. attr.: Vs 104b.

Vs 104b har av allt att döma varit den omedelbara för-

lagan såväl till Win som till trycket i FH. Båda följer sin

förlaga troget.

Avvikelser från huvudkällan:

S. 1 01 r. 7—8 och r. 16— 17: På båda dessa ställen har

Vs 104b skrivit ut de båda verserna på en rad. — r. 15:

Vs 104b saknar punkt vid radslutet.

S. 102 r. 2: Ett överflödigt kommatecken vid radslutet

har strukits. — r. 10: Semikolon har insatts vid radslutet.

Ordförklaringar

:

S. 1 01 r. 13 Kräkande, kravlande, krypande. 'Kräkande

djur' var den sammanfattande beteckningen för de lägre

djuren, i sht insekter och kräldjur (SAOB Kräka 1 a)

.

S. 102 r. 23 dödens pilar: "Förutom timglaset och lien hör

även pilarna till dödens attribut" (OFE, Pil II) . Se vidare

Nils Afzelius: Myt och Bild 1964, s. 37 f. — r. 27 ställt,

ordnat, inrättat ( Hellquist )

.
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Musiken till N:o 45:

Melodin har ej påträffats. Varken Vs 104b, Win eller FH
har lämnat upplysningar om musiken.

S. 103: N :o 46. Lefvom uti nöjda da'r

Vs 104b s. 76. Win IX s. 109. Vs86: 1.

Dat. o. attr.: Vs 104b.

Visans förekomst i Vs 86: 1 (Völschows Sup Visor af

okiände Auctorer) försvagar Vs i04b:s attribution. Jfr

N:o 50 s. lyi nedan och se Kring källorna s. 60! Vs 104b,

som troget följts av Wallén, återges här utan avvikelser.

Musiken till N:o 46:

Vs 104b hänvisar till "Supa om till klockan tolf", en

tidig version av Fr. Så. N:o 10. Avskriften anger inte

klart, hur versrad 6 skall anpassas efter melodin. Men i

enlighet med "Supa klockan öfver tolf", bör man helst

upprepa versradens sista hälft fyra gånger. Se musikkom-

mentaren i StU II s. J4 jf, och kommentaren till N:o 35 i

detta band ("En gång på en helig dag") samt melodin

i musikbilagan, s. 162.

S. 104—105: N:o 47. Intet qual mitt glada hjerta sårar;

Vs 104b s. So. Win IX s. 80. Sdn 1 s. 12.

Dat. b. attr.: Vs 104b.

Vs 104b är de båda övrigas gemensamma, omedelbara

förlaga. Traditionen saknar varianter.
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Avvikelser från huvudkällan

:

Kommatecken har strukits vid radslut på s. 104 r. 5, 7 o.

8 samt på s. 105 r. 4 o. 6.

Semikolon har ersatts med kommatecken på s. 104 r. 15.

Ordförklaringar:

S. 104 r. 17 usla, stackars, fattiga.

S. 105 r. 2 din ugn, "lyckans ugn" jfr ovan s. 98 r. 7 !
—

r. 7 lika nöjd, liknöjd.

Musiken till N:o 47:

Ingen melodianvisning finnes i Vs 104b eller Win. Av
olikheterna i diktens tre delar framgår det att visan har

haft en enda lång strof i st. f. tre kortare strofer. I så fall

har sångens form varit AAB, med en anknytning i B-

delens slut till A-delens sista fem versrader. Melodin har

ej påträffats.

S. 106: N :o 4.8. Ädla sinne! / I mitt minne,

Vs 104b s. 84. Win IX s. in.

Dat. o. attr.: Vs 104b.

Avskrifterna är från samma år och likalydande bortsett

från interpunktion och versdelning. Vs 104b "utnämns"

till huvudkälla i dess egenskap av förlaga till Win.

Avvikelser från huvudkällan

:

Vs 104b inleder stroferna med två längre verser med
inrim. Dessa har brutits upp i överensstämmelse med
Wln:s skrivning.

R, 16: semikolon har ändrats till kommatecken.
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Att döma av andra strofen är detta inte något "ode till

det ädla sinnet" utan en hyllningsdikt med bestämd adres-

sat. Vem det kan ha varit går inte att utläsa, men det

tycks ha varit en högt uppsatt person, en som "leder".

Bellman försöker ju också värja sig mot misstanken om
"smickran list och flärd". Textens ringa spridning antyder

att det kan ha varit någon inom den för Bellman, Wallen

och Vs i04b:s skrivare gemensamma kretsen eller någon

som uppfattats som dess beskyddare.

Musiken till N:o 48:

Melodin är ej känd. Ingen melodianvisning anges i hand-

skrifterna.

S. 107: N:o 4g. Stjernan hon glimmar och lockar,

Vs 104b s. 85. Win IX s. in. Sdn 1 s. 20. — (EU 1 s.

190).

Dat. o. attr.: Vs 104b.

Såväl Win som Sdn är omedelbara avskrifter efter Vs

1 04b som här följts utan avvikelser.

Musiken till N: o 49:

Melodin är ej känd. Varken handskrifterna eller tidigare

tryck (SU eller EU) ger någon upplysning om den.

S. 108: N:o 50. En trogen vän i nöden,

Vs 104b s. 90. Win XIII s. 94. Vs 86: 3 s. 48.

Dat. o. attr.: Vs 104b.

Textens förekomst i Vs 86: 3, "Visor, af Okiände Auc-
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torer", innebär att Völschow fråntar Bellman författar-

skapet. Vs i04b:s samtida positiva attribution väger

tyngre, men ett visst mått av osäkerhet kvarstår. Jfr Kring

källorna s. 60.

Avvikelser från huvudkällan:

R. 3, semikolon utbytt mot kommatecken. — r. 5, punkt

utbytt mot frågetecken.

Varianter:

Avskriften i Win förekommer inte i någon av de textsviter

som avslöjar beroende av Vs 104b. De avvikande läs-

arterna vittnar om att Wallens källa för denna text varit

en annan än Vs 104b, vars förlagetexter han normalt

följer mycket nära:

Är alt för rar : // :

hvar fins den som3
en sådan har

3

'som' är utelämnat.

Nog får man många vänner lätt, jo!

Men skull man deras söta löfte tro

Ach! Hvad för en olyklig ro ://:
4

* repristecken saknas.

Ordförklaringar

:

R. 4 rar, sällsynt. — r. 8 ro, fröjd (jfr Fr. Ep. N:o 23:

"Om kärleks ro och qval". Flera belägg för Bellmans bruk

av ordet med denna under 1700-talet rätt normala bety-

delsenyans ges i OFE under ro II).

Win: Vs 86: 3:
1

. . . i alla ÖdenEn vän som står i nöden
1

Som trogen är i döden

Som tröstar utj öden
2 2

... uti nöden
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Musiken till N:o 50:

Melodin är ej känd. Ingen melodianvisning finnes i hand-

skrifterna. Huvudkällans "extra" repristecken efter vers-

rad 8 och liknande tecken efter versrad 5 kan ha betytt

"Da capo al fine" resp. "Fine", jfr W/n-versionen, som

saknar dessa tecken.

S. 109—110: N:o 57. Nå se Mor Mareta hur står till?

Win IX s. loy. Vhw 1 s. 89.

Dat.:Wln.

Attr.: Vhw.

Avvikelser från huvudkällan:

Vers 2 o. 4 genomgående: I Wln:s utskrift har Aj

förts till de föregående verserna (1 o. 3). Omstrukture-

ringen har gjorts dels med hänsyn till den musikaliska

strukturen i Hönsgummans visa (jfr melodikommentaren

nedan), dels med hänsyn till Wln:s utskrift av Wår
Bacchus satt i grönan lund / aj aj aj ... (Win XII s.

104) som har melodianvisningen Ar 168J aj då stod jag

bru.

Vers 9 genomgående: Utskriften av fyra Aj vid strofens

slut förekommer hos Win endast efter strof 1

.

S. 1 10 r. 4 Aj . . . saknas på motsvarande ställe i Win.

Varianter:

Völschow har förkortat visan genom att utesluta första

strofen. Hans förstarad lyder: Nog lycklig är vist den ja ja.

F.ö. har han utelämnat visans 'Aj' och omtolkat struk-

turen.
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Ordförklaringar:

S. 109 r. 1 Mareta, se ovan s. 87. — r. 5 lagen, den lag

som gumman hörde uppläsas i kyrkan. Nya förordningar

delgavs på detta sätt allmänheten genom att de lästes upp

i samband med högmässan. — r. 16 klåfva, klove, boja.

S. 1 10 r. 1 Ve bort mig, tycks vara en dialektalt färgad

fras av ung. samma expressiva innebörd som "Aj . .
.".

Den gamla gumman förefaller att ha varit något av en

paradroll för Bellman, jfr N:o 19, N:o 32, N:o 77 och

N:o 78 i denna samling. Här har han profilerat rollen,

dels genom melodivalet som alluderar till Carelius' 99-

åriga Hönsgumma, dels genom att göra rollen äldre än i

de tidigare rollvisorna. Gummans höga ålder — hon bör

att döma av sista strofen i varje fall vara närmare 90 —
markeras främst av hennes senila, föga sammanhängande

ordflöde. Detta gör det svårt att få ett grepp om texten,

men den innehåller trots allt några nycklar som gör det

möjligt att försöka tolka dess budskap. För det första

vittnar slutet av tredje strofen, Men nu vill jag tiga /

Lyckönska och niga, om att Bellman här liksom i Fattig

gumma med svafvclsticka och flin ta iklätt sig gummans
roll för att framföra en hyllning, uppvakta på en högtids-

dag. Detta bestyrks av andra strofens förhållandevis sam-

manhängande tal om vännens betydelse. I första strofens

inledning adresserar sig Bellman till Mor Mareta, och

detta bör givetvis kunna avslöja i vilken krets hyllningen

har framförts. Ingrid Margaretha Lissander uppvaktades

under denna tid av Bellman, och hennes och hennes fars

Anders Lissanders hem torde ha varit den fastaste punk-
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ten i skaldens tillvaro under senare hälften av 1760-talet

(om familjen Lissander, deras hem och umgänge med
Bellman, se StU VI s. igff och StU VIII s. 45 //). Vi

vet att Bellman uppvaktade Anders Lissander på dennes

namndag den 30/1 1 1766 med en "opéra comique i fyra

acter", divertissementet Det lyckliga skeppsbrottet. Det

tillsynes meningslösa talet om Andersmässdagen i första

strofen får en funktion om vi läser även denna visa som

en hyllningsvisa till Anders på hans namnsdag. Att dottern

Ingrid Margareta uppträder som diktens Mor Mareta är

naturligt nog. Efter moderns död 1754 var det hon som

förestod hushållet och uppträdde som hemmets värdinna.

Här har hon spelat med som Bellmans stumma moatjé

liksom hon i Det lyckliga skeppsbrottet säkert aktivt

agerade i Camillas roll. Det som egentligen starkast binder

hyllningsvisan till familjen Lissander är den märkliga för-

kunnelsen "Att Andersmässdagen / Skull' lustig bli tagen

/ För hjerta och magen". Lagda i gummans mun är orden

obegripliga, ett inkoherent svammel av lösryckta ord som

för tanken till bondepraktikans kalendarium och anvis-

ningar för åderlåtning. I Bellmans visor till värdinnan

och hjärtevännen Ingrid Margaretha Lissander är de

nyckelord. I dessa tackvisor råder en fullständig balans

mellan hjertats och magens lustar uttryckt i dråpliga

vändningar som tycks ingå i ett stående skämt inom den

slutna vänkretsen: "Lilla Nåd! mitt hierta ock min maga

/ Ha en skön Värdinna." — "Hiertat er tilber / Magen
suckar ger" (StU VIII s. 40). — "Nu magen är mätter,

men hjertat så där" (StU VIII s. 85). — "Glasen klinga

hiertat spratt I ... I Magen ropa Zela" — "Magen blef

ett klosterruin / Hiertat gaf en nunna rum" (N:o 35
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ovan, s. 83). Det är i denna citatkatalog gummans ord

om hjerta och mage får sammanhang. Gummans senila

pladder döljer två för adressaterna tydliga budskap från

Bellman: harangen till den tillbedda värdinnan Marga-

retha och hyllningen till vännen Anders Lissander.

Visan kan ha framförts den 30/11 1766 men i så fall

samma dag som Det lyckliga skeppsbrottet. Troligare är

kanske att det skedde ett år tidigare.

Att det tämligen ovanliga namnet Mareta här liksom i

N:o 77 (se s. 224 nedan) med säkerhet kan knytas till

Margaretha Lissander avslöjar att även N:o 19, Hå hå

jag är nu sjuttio ar och N:o 78, Ack om Du visste Mareta

Du riktar sig till henne.

Musiken tillN:o51:

Denna visa har definitivt anknutits till Carelius' populära

Hönsgummans visa (Hanar och hönor och kycklingar

små) genom en annan Bellmansdikt, Wår Bacchus satt i

grönan lund, som upptogs dels i Win med hänvisning till

År 168j aj då stod jag bru (d.v.s. ifrågavarande visa, strof

4), dels i Vhw med hänvisningen Hanar och hönor . . .

Den folkliga melodin har förekommit i två versioner som

har varit av betydelse för Bellman: dels som Carelius'

visa, som legat till grund för In i hönshuset, små pullorna

små (StU XI s. 165) och fragmentet Riddar Sanct Jöran

han satt på en stohl (StU VI s. 210), dels som riddarvisan

Liten Kerstin och Herr Peder de sutto öfver bord, varpå

han diktade sin Herr Bacchus var en Riddare båld (Car-

lén 3 s. 420), Så har nu vid Högland, god vänner så skett

(StU VII s. 108) och Beate Mari satt uti högan-lojts-bur
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(StU X s. 23). Om ämnesvalet verkar blandat i frag-

mentet i StU VI, så har Bellman däremot aldrig blandat

stroftyperna. Om Carelius och hans visa har redogjorts

utförligt i StU VI, musikkommentaren s. 267 f . Ingen

avskrift av melodin förekommer från 1760- eller 1770-

talet, men från och med 1790-talet finnes den ofta åter-

given. Men äldre än den version som tryckts i StU VI

s. 331 är säkerligen avskriften i det handskrivna partituret

till Bobis bröllop, akt I, scen 2, till arietten Du lilla Ma-
gister, pustlustiga Tok!. Den har tagits med i musikbila-

gan till detta band, s. 167. De två sista versraderna i Bell-

mans strof orsakar en ändring i det musikaliska mönstret;

Envallssons melodi har haft följande sluttakter:

<|/ 1 i
[,

r f i eéhi

S. 111: N:o 52. Kom lät oss Cloris vandra

Win XI s. 180. Vhw 2 s. 26. Sdn 1 s. 93.

Dat.: Win.

Attr.: Vhw.

Förhållandet mellan källorna till denna text ger stöd åt

antagandet att Sdn:s källa till flertalet texter från 1760-

talet har varit de "fyra volumer i Qvart" av vilka nu-

varande Vs 104b utgjort en, m.a.o. en Wallen närstående

23 — Ungdoms dikter
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källa (se Kring källorna s. 57 f ) . Trots att Win bevisligen

varit Vhw:s direkta förlaga är överensstämmelsen mellan

Sdn och Win långt närmare än den mellan Vhw och Win.

Avvikelse från huvudkällan:

Win har förkortat refrängen i strof 2 med 'etc'. Här har

den skrivits ut.

Varianter, Sdn:s fullständigt förtecknade:

R. 2 Kom lät oss Cloris, Vhw: 'Kom Cloris lätt oss'. —
r. 6—7 Uti förtret / Men gif mig först till dricka, Vhw:
'just i förtret / men lätt mig först få dricka' (denna la

har Vhw gemensam med Norlings visbok från 1780-talet.

Jfr kommentaren till N:o 29, s. 128). — r. 7 till dricka,

Sdn: 'att dricka' (genomgående variant). — r. 14 Kom
Astrilds stöt, Vhw: 'Gif Astrild stöt'. — r. 22 Aj Ml Ml
Ml, Vhw o. Sdn: 'aj aj lull lulP.

Ordförklaringar

:

R. 1 1 Fru Paramitschen. Jfr ovan s. 48. Ordet är inte

belagt utanför texten. Av allt att döma rör det sig om
samma uttryck som i refrängen till N:o 6 skrives 'par

amitien'. Den betydelse ordet får av sammanhanget här,

kokött, passar väl till refrängen i N:o 6. Ordet är tydligen

bildat av fr. par amitié, för vänskaps skull, närmast en

eufemism. Den tyskt klingande ordbildningen kan vara ett

resultat av sammanställningen i N:o 6, men språkbland-

ningen kan också tolkas som karaktäristisk för ett socialt

mellanskikt. — r. 13 gemöt, gemyt. Ordet hade före 1800-
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talet en vidare betydelse än nu, "mänskligt själsliv i all-

mänhet" (SAOB), här ung. sinnelag. — r. 14 Astrilds

stöt. Uttrycket innehåller en sannolikt medveten dubbel-

tydighet. Tolkas 'stöt' som verbalsubstantiv blir innebör-

den ung. kärleksgudens attack (som i 'värjstöt') eller

impuls. Tolkas det som appelativ (jfr mortelstöt, kyrkstöt)

blir innebörden mer fysiologiskt påtaglig, en tolkning som

Vhw undanröjt med sin friserande variant (jfr ovan)

.

Musiken till N:o 52:

Melodianvisningen i Win XI s. 180, Lät oss vår tid för-

gåta, leder fram till en Bellmansdikt i Åkn s. 205, vars

melodi har noterats

:

Den senare har tidigare tryckts i GU 3 s. 398. Samma
melodi har använts till Bellmansdikten Hör hanreyh bär

med ähra {Vhw II s. 30) . Melodins proveniens är okänd.

Den återges med texten till ifrågavarande dikt i musik-

bilagan, s. 167.

Carl Envallsson har använt sig av samma melodi till en

aria, Jag vill Er sälla skåda, i Kronfogdarne 1. akt 5. scen.

Hänvisningen i den tryckta texten leder till Släpp Örnen

öfver hajvet, d.v.s. sista strofen i Lät oss vår tid förgäta.

Melodins utformning hos Envallsson gör den dock svår

att använda till Bellmans text utan betydliga förändringar.
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S. 112: N:o 53. Min vän jag vill dig fråga

Win IX s. 227. Vhw 1 s. 97.

Dat.: Win.

Attr.: Vhw.
Win har följts utan avvikelser, både av mig och av Vhw,

Ordförklaringar

:

R. 7 jern, vapen, svärd. Jfr Tegnér: "Hvi pröfvas ej

huggande / jernen ännu?". — gnag, bett (alltså ej att

förväxla med "gamla Mostrars kält och gnag" = gnat. (Fr.

Ep.N:o8 2 . JfrOFE.)

Musiken till N: o 53:

Melodianvisningen i Win IX s. 227 leder till Wälkommen

Grefve lilla. Själva melodin har dock ej påträffats.

S. 113: N:o 54. Bacchus tvi vale den förtreten,

Win IX s. 5/9. Hjm 2 nr 509. Fxl s. 141. DIG 1 : 4 nr

206. DIG 1 : 7 nr 57. Åkn s. 163. Ttr s. 132. N 104 f. 223.

Vhw3s. 38.— (VU 1 s. 124).

Dat.: Win.

Attr. : Vhw.
Win är huvudkälla med ålderns rätt. Dess avskrift är

minst ett år äldre än Hjm:s och högst ett år yngre än

konceptionen. Den har här följts utan avvikelser.

Varianter:

Flera av källorna behandlar denna och följande text som
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två strofer av samma visa. Bacchus-strofen är strof i i

Hjm, DIG i : 7, Ttr och N 104, strof 2 i DIG 1 : 4. Fxl

kontaminerar de båda texterna till en strof av vilken vers

1—5 hör till Bacchus-visan, de övriga 9 till Cloris-visan.

R. 3 nu, saknas i Hjm, DIG 1 : 7 o. N 104. — r. 7 han,

DIG 1:4: 'helt', saknas i Ttr o. Vhw. — han torstig, DIG
1:7: 'förifwad' (!). — fingren, Hjm: 'händren', Ttr:

'fingrar,'. — r. 9 (hela versen) DIG 1: 4: 'åt sin granne

och nickar', DIG 1:7: 'åt sin wän han nickar', N 104:

'Gjer sin wän att dricka'. — r. 10 (hela versen) DIG 1 : 4
o. DIG 1:7: 'Gier sin Owän dricka', N 104: 'Åt sin owän
nickar'. — r. 1 1 som, DIG 1: 7, Ttr o. N 104: 'om'. —
r. 12 (hela versen) DIG 1:4: 'Bachus hela Verlden

kiänner', DIG 1:7 o. N 104: 'Hela werlden Bachus

tjene', Ttr: 'Bacchus all wärlden känne'. — r. 13 Skål,

Ttr: 'Intet skall'. — Ziervogel, DIG 1:7: 'Ström, Ris-

berg'. — r. 14 Intet skall de, Hjm, DIG 1 : 4, DIG 1:70.

N 104: 'Ingen skall'.

Ordförklaringar

:

R. 4 bischoffs-sleven, bischoff, se ovan s. 45! — r. 13

Ziervogel Owiding Träne, Carlén, CU 3 s. 125 not 2:

"Stadsfiskaler under ifrågavarande tid på 1 760-talet."

Carlén begår ett misstag då han vill knyta texten till 1762

års förbud mot husbehovsbränning (CU 3 s. 125 not 1).

Det förbud Bacchus bryter emot, punsch- och bischoffs-

slevens "sigill", är inte något brännvinsförbud (något
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sådant omfattade f.ö. aldrig förtärande av brännvin)

utan mössornas överflödsförordning av den 26/6 1766.

Detta förbjöd såväl införsel som innehav och förtärande

av bl. a. punsch, arrak och de flesta viner. Denna datering

stämmer f.ö. väl med de nämnda stadsfiskalernas verksam-

hetstid. 1767 förlorade t.ex. Ziervogel ett överflödsmål i

vilket han förde talan. Den friande rättens ordförande var

den redan vid denna tid till härold i Bacchi Orden ut-

nämnde Johan Glock. (Nytt och Gammalt 1767 nr 8).

Musiken till N:o 54:

Melodihänvisningen i Win IX s. 319, Iris tvi vali den

fört (reten) leder endast fram till en variant av Cloris tvi

vale den förtreten (N:o 55 i detta band). Cloris tvi vale

. . . i Wallens avskrift (IX s. 322) korshänvisar till syster-

dikten Bacchus tvi vale . . . Den försvunna melodin har

sannolikt varit en menuett med formen AAB.

S. 114: N:o 55. Cloris tvi vale den förtreten

Win IX s. 322. Hjm 2 nr 509. Fxl s. 141. DIG 1:4 nr

206. DIG 1: 7 nr 57. Ttr s. 132. N 104 f. 223. Vhw 1

s. 100. — (SU 5 s. 44) (CU 3 s. 402).

Dat.:Wln.

Attr.: Vhw.
Denna visa bör rimligen återges efter samma källa som

den föregående eftersom de tillsammans bildar en text-

enhet. Detta är skälet till att Win även här är huvudkälla

trots att dess avskrift är så bristfällig att flera emenda-

tioner blivit nödvändiga.
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Avvikelser från huvudkällan:

R. 6 Mot (så Hjm, DIG 1 : 7 o. N 104), Win: 'För'. —
r. 9 Tänk om (så övr. hss utom Wln-beroende Vhw),
Win: 'Rätt nu' — en orimlig la m. hänsyn till innehållet i

r. 13. — r. 14 mej ifrån dej (så flertalet hss)
3 Win: 'mig

ifrån dig'. — r. 15 Astrild säger nej. Versen har saknats i

Win, som istället slutar föregående vers med segn. ./././.

(mot ://: på motsvarande plats i avskriften av Bacchus

tvi vale ) . Emendationen har gjorts av Vhw som skrivit in

den saknade slutversen i Win.

Varianter:

Ang. behandlingen av texten som en strof i en visa i

vilken Bacchus tvi vale ingår — se kommentaren till

denna! Ang. Fxl:s kontamination, se samma kommentar!

R. 3 nu, saknas i Hjm, DIG 1 : 7 o. N 104. — r. 7 du ditt,

Hjm o. Ttr (enbart) 'du', Fxl: 'wi wårt', DIG 1:4: 'hon

sitt', DIG 1 : 7 o. N 104: 'de sitt'. — r. 8 Intet, DIG 1 : 7

o. N 104: 'Knapt'. — på din båge, Hjm: 'wid bogen',

DIG 1:4: 'wid sin . . .', DIG 1: 7 (o. N 104): '(up-)på

sin . .
.'. Fxl (hela versen) : 'Intet Bordera sy ell sticka'. —

r. 10 Också, DIG 1: 7 o. N 104: 'äfwen'. — r. 1 1 (hela

versen) Fxl: 'att i kärlek rå'. — r. 13 välsignar, DIG 1 : 7

o. N 104: 'förbannar'. — r. 14 Intet skall de ta, Hjm,

(Fxl) [DIG 1:7 o. N 104]: 'Ingen skall taga (skillja)

[ta]. — mej ifrån dej, DIG 1:7 o. N 104: 'min flicka

ifrån meij'. — r. 15 Astrild, Hjm, DIG 1 : 7 o. N 104:

'Wenus', Fxl o. DIG 1 : 4: 'Cloris'.

Garlén uppger som sin källa till denna visa ett egenhän-

digt manuskript (CU 3 s. 402 not 1 ) . Jag har inte kunnat
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återfinna det och har därför inte vågat taga hänsyn till

GU:s läsarter här. Dess mest iögonenfallande variant är

en upplösning av näst sista versen med dess repris till två

verser: Ingen skall ta dej ifrån mej, / Ingen skall ta mej

ifrån dej— . Såväl denna som andra la: er vittnar om nära

släktskap mellan CU-texten och den avskrift av visan som

finns i Westes handskrift (s. 135). Eftersom reprisupplös-

ningen saknas i de samtida handskrifterna — Weste är

sen i förhållande till ungdomsdiktningen — utgör den

sannolikt en sen äkta variant.

Ordförklaringar

:

R. 4 falbolaner, fr. falbala, volang, en veckad och gar-

nerad tygremsa som kantade den framtill öppna rokoko-

klänningen och kjolen. Om falbolanen i frihetstidens över-

flödsförordningar, se StU I s. CXVI. — r. 6 ro, nöje (jfr

ovan 5. 772). — r. 8 båge, redskap på vilket tyget spänns

upp vid brodering. — sy och sticka, brodera. — r. 9 lilla

guden, Amor, Astrild, om denne, se ovan s. 20

1

Sitt ämne har denna visa gemensamt med föregående,

mössornas förtretliga överflödsförordning av 1766. Den
ena är som synes en fullständig parodi på den andra, och

att, som flera avskrivare gjort, behandla dem som strof

och motstrof inom samma visa är en lika rimlig och säkert

lika "äkta" redigering som att skilja dem åt. Mössornas

överflödsförordning gick vida längre än de som tillgripits

under den föregående hattregimen (jfr ovan s. ig /) . Den
innebar inte enbart ett importförbud utan även ett kon-

sumtionsförbud. Efterlevnadskontrollen skärptes, den en-
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skilde fick rätt att uppträda som målsägare mot över-

trädare och straffen (böter) gjordes mycket kännbara.

De förbud som närmast drabbade Cloris gällde kaffe,

dräktdetaljer som släp och spetsar över en tums bredd

och finare textilier — hennes brodyrmaterial. (Malm-

ström 5 s. 376 f.)

Musiken till N:o 55:

Melodin okänd; jfr kommentaren till N:o 54 ovan.

S. 115: N:o 56. En sådan flicka vill jag ha

Win X s. 93. V 2 1 al s. 88. Vhw 1 s. 104.

Dat.: Win.

Attr. : Vhw.
Källorna är likalydande bortsett från att Völschows flicka

dricker vin i stället för öl, en textanpassning som är karak-

täristisk för denne avskrivare. Win har följts utan av-

vikelser.

Musiken tillN:o56:

Varken Win, Vhw eller V 21 al har lämnat någon melodi-

anvisning. Melodin till denna lilla bordsvisa är okänd.

S. 116—117: N:o 57. Högtid beredes.

Win X s. 21 1. Vhw 2 s. 20. — (VU 1 s. 59)

.

Dat.: Win.

Attr. : Vhw.
Avvikelser från huvudkällan

:

S. n6r. 1 3 Mö, Win: 'Snö'.



i86 Kommentar

S. 117 r. 3 men, Win: 'man'. I båda fallen rör det sig om
avskriftsfel hos Win.

Ordförklaringar

:

S. 116 r. 3 Ganymedes (grek. myt.) en ung ädling från

Frygien som av Zeus fördes upp till Olympen där han

fick tjänstgöra som Gudarnas skänksven el. munskänk. —
r. 6 Mars och bror Pluto, krigets och rikedomens gudar i

grekisk mytologi. (Pluto var dessutom underjordens och

dödsrikets härskare, men det torde vara oväsentligt i denna

kontext.) De var inte bröder— "bror" skall fattas i ordets

sällskapliga innebörd ( dryckesbror, ordensbroder etc.) .
—

r. 13— 14. Triewaldens Clio och Lucidors Mö / Runii

flicka. Tre av den karolinska tidens mest namnkunniga

poeter representeras av sina sångmör på Olympen. Sång-

mörnas benämningar innehåller en träffande karaktäristik

:

Samuel Triewald var den teoretiskt och kritiskt orien-

terade av de tre — Clio var bland muserna det historiska

författarskapets sångmö — medan Runius nog kan be-

skrivas som den minst höviska av dem. — r. 16 denna

var ö, en i tidens, och i synnerhet i Bellmans, diktning

vanlig omskrivning för jordelivet.

S. 117 r. 2 Kärleksmonarken, Eros, kärleksguden, i Bell-

mans diktning vanligen uppträdande under det latinska

namnet Cupido eller det nordiska Astrild. — r. 6 snöping,

eg. eunuck, kastrat, en märklig beskrivning av kärleks-

guden. Den torde sammanhänga med hans gestalt av ett

till synes oskyldigt gossebarn. — r. 28 knaster, på Bell-

mans tid liksom i 1 900-talsslang ett namn för tobak.
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I sin framställning av Olympens gudar har visan åtskilligt

gemensamt med Venus, Minerva, den två år äldre visa

som skulle bli Fr. Så. N:o 12, med vilken den har melodin

gemensam. Jämfört med den äldre visan saknar den dock

både sammanhang och åskådlighet. Här har den klassiska

jämförelsen mellan Backus' och Venus' företräden varie-

rats till en jämförelse mellan de manligen rökande och

drickande Mars och Pluto — värdiga representanter för

de väl inrökta klubbarnas officerare och köpmän — och

den omanligt rökfria kärleksguden.

Musiken tillN:o57:

Melodianvisningen i Win X s. 211 är till Portugal, Spar

nien, Stora (Britannien) , eller Fr. Så. N:o 11. Den senare

dikten, tillsammans med Fr. Så. N:o 12, Venus, Minerva,

tillkom enligt Simonsson (StU II, kommentaren, s. 239 f

)

endast kort tid före ifrågavarande visa. Melodin identifie-

rades av musikkommentatorn Jeanson som en "Air de

chasse employé dans la Chasse de Marly, vaudeville".

Emellertid är det tveksamt om den melodi, som förekom-

mer som N:o 1476 i La Clé du Caveau, har varit Bell-

mans källa. Den version, som tagits med i musikbilagan i

detta band, s. 168, härrör från Åhlströms arrangemang av

Fr. Så. N:o 12 i 1 791 -utgåvan.

S. 118: N:o 58. Om jag fick i brudsäng kriga

Win XI s. 356. Sdn 1 s. 46 (överstruken)

.

Dat.: Win.

Attr.: Sdn.

Sondén har först skrivit av båda stroferna, tydligen efter
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någon av de "fyra volumer i quart" till vilka nuv. Vs

104b hört (se Kring källorna s. 57) . Därefter har han till

oläslighet strukit över texten med täta snedstreck (//////

...). När Sondén i sin handskrift ändrar en felaktig

attribution gör han det med en notis i marginalen ("ej af

Bellman") bredvid en intakt text. Här finns ingen sådan

anteckning i marginalen och inte heller i registret där

texten genom sin förstarad kan identifieras; Överstryk-

ningen är av allt att döma sedlighetscensur och försvagar

inte Sdn:s attribution. Win har, som enda läsbara text,

följts utan avvikelser.

Ordförklaringar

:

R. 12 capriol, dansterm: ett luftsprång under vilket benen

slås mot varandra. — r. 14 Cupido, annat romerskt namn
för Amor, kärleksguden.

Den tvekan man eventuellt kan hysa inför den yttre attri-

butionsgrunden (se ovan) reduceras betydligt av de inre

egenskaper hos texten som mycket starkt talar för Bell-

mans författarskap: den musikaliskt genomarbetade strof-

formen och de musikaliska sexualmetaforerna. Typiskt är

också det sätt på vilket Bellman här demonstrativt upp-

löser sina egna metaforer: "Men att med en Venus dansa

/ Hjälper minst en trä-fiol" d.v.s. den 'fiol' till vilken

denna 'dans' (kärleksakten) trädes är inte ett musikinstru-

ment byggt av trä (utan en manslem). Tendensen att i

slutstrofen skärpa realismen, att upplösa den allegori eller

de spridda metaforer bakom vilka sexualskildringen dra-

perats är genomgående i Bellmanstexter av detta slag.

Jfr t.ex. N:o 34 ovan och handskriftsversionen av Fr. Ep.
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N:o72 (StUIs. CCXLV):

Men ack sängbotten sprack

Mitt Lårben, Himmel ack

!

Håll med Violen, Movitz, stor tack.

Basso Da Capo.

Musiken till N: o 58:

Ingen melodianvisning anges i Win. Melodin är okänd.

S. 119: N:o 59. Stor sak i alting på denna här jord

Vs 104b s. 705. Win XIII s. 275 (str. 1). Vhw 3 s. 28

(str. 1). Sdn 1 s. 59. — (VU 1 s. 118, str. 1). (SU 5

s. 155, hela visan).

Dat. o. attr.: Vs 104b.

Rekonstruktionen av förhållandet mellan Win och Vs

104b visar att Wallen gått förbi denna visa i Vs 104b och

sedan nöjt sig med en svagare variant (se Kring källorna

s. 31 ff). Härvid har han gått miste om den andra strofen

som rimligen bör ha intresserat hatten Wallen. Vs 104b

har här följts utan avvikelser.

Varianter (Vhw följer Win utom i det fall som anges)

:

Rubrik saknas i Win.

R. 6 mig, saknas i Win. — r. 7 Och vin, Win: 'Med win'.

— r. 8 Jag Mulpus nu heter, Win: 'Johannes jag heter',

Vhw: 'Mulphus jag heter'. — r. 12 hvar om ann', Win:

'Om hvarann'. — r. 14 ff, strof 2 saknas i Win.
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Ordförklaringar:

R. 8 Mulpus, se nedan. — r. 1 1 careter, karet, en på alla

sidor täckt vagn med fönster. — r. 15 Westin, Johan,

garvarålderman i Stockholm och en av mösspartiets le-

dande män alltifrån sin första riksdag 1765, då han valdes

in i mindre sekreta deputationen med ansvar för utrikes

ärenden. Hans maktställning var sådan, att han hörde till

det fåtal personer utanför rådet som arresterades i sam-

band med Gustaf III :s statskupp d. 19 augusti 1772.

Arresteringen verkställdes av Carl Matthias Völschow. —
r. 16 Borell, representant för Uppsala borgerskap vid 1765

års riksdag. Han hörde liksom Westin till de stridbara

mössorna inom borgarståndet. — r. 18 Ha rublar, få del

av de mutor med vars hjälp den ryske ministern von

Österman hade fullmakt att köpa riksdagsmän och andra

inflytelserika personer till gagn för sitt eget lands intressen.

— r. 22 Puffendorph, se nedan. — Lucidor. Ingen svensk

poet omnämns så ofta av Bellman som den karolinska

barockens visdiktare Lasse Johansson Lucidor. Bellman

har bl. a. använt hans namn som signatur (se StU VIII

s. 38).

Sondén skriver i kommentaren till visan: "Någon Opera:

Poeterna, torde knappast varit uppförd på någon allmän

theater; kan hända var det blott ett Divertissement vid

något enskildt tillfälle. Utg. saknar all kunskap derom."

(SU 5 s. 389.) Den till en önskedrömsvisa formade

kupletten har av namnen och innehållet att döma ingått i

ett nu försvunnet farsartat sångspel. Längre dramatiska

tillfällesarbeten traderades av förklarliga skäl mindre fli-
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tigt än de lätthanterliga visorna. (Av vart och ett av

Bellmans bevarade samtida sånglustspel, Det lyckliga

skeppsbrottet och Marcolphus, har bara en avskrift be-

varats. I båda fallen är avskrifternas proveniens dunkel.)

Namnet Mulpus har jag inte kunnat härleda, men att

döma av sammanhanget — "Jag Mulpus nu heter / Då
skull' jag bli feter" — tycks det ha haft en bestämd inne-

börd: en mager och fattig stackare. Bellman har använt

namnet i en annan visa, dryckesvisan Mulpus satt på

krogen (CU 3 s. 232). Sannolikt rör det sig om samma
poetiska gestalt, tänkt som individ eller typ. Anspelningar-

na på de aktuella mösspolitikerna antyder att han hör

hemma i 1760-talets Stockholm. Carlén har i en not till

dryckesvisan en delvis vilseledande uppgift: "Mulpus: en

gammal advokat, titulerad sterbhuskamrer, hufvudperso-

nen i en af Hallmans komedier under samma namn."

Komedien, eller farsen, är ca tio år yngre än de båda

ungefär jämngamla Bellmanstexter i vilka namnet före-

kommer, och den är skriven av Kexeli (Atterbom s. 215 f

)

men har av misstag förts in i Stjernstolpes upplaga av

Hallmans Skrifter 1820. Som Kexell mera sällan uppfann

något på egen hand men så mycket flitigare efterbildade

inte minst Bellman, är det sannolikt att hans farsfigur

med namnet har övertagit drag av Bellmans Mulpus.

Drag av släktskap skymtar: Såväl Mulpus i Bellmans

dryckesvisa som Kexells sterbhuskamrer har sin fästmö

på krogen respektive kaffehuset. Det politiska kannstöpe-

riet som skymtar i andra strofen av den här aktuella visan

är ett framträdande inslag i Kexells pjäs. I Mulpus' önske-

dröm ingår att alla poeter skall lyftas till ett högre socialt

liv, tydligen är han själv en av Poeterna. Med reservation
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för att mitt resonemang är en rekonstruktion tycks Mulpus

stå för en välkänd typ, representerad av ett par av de

klassiska Fredmansfigurerna: "Wetz, Joachim; Instantie-

Trampare och Bröllops-Poet." och "Fader Kulkus; me-

rendels sysselsatt med vittnesmål, sällan åsyna vitne."

(StU I fol. 6). Den sistnämndes namn är uppenbart när-

besläktat med Mulpus, och Ivar Simonsson har i kom-

mentaren (StU I s. CCIX) kopplat hans typ till Kexelis

sterbhuskamrer.

Liksom Mulpus torde Puffendorph vara ett rent fars-

namn utan allvarligt menat samband med den lärde rätts-

vetaren och historikern Pufendorf. Intressant är att vad

som kan vara en förkortning av hans namn, 'Puff, före-

kommer som namnet på huvudpersonen i en annan av

Kexelis komedier, Kapten Puff eller Storprataren, en

dråplig miles gloriosus-figur.

Andra strofens snabbporträtt av kannstöpande möss-

politiker är ett citat från en sannolikt något år äldre

dryckesvisa i balladform, Wår Backus han är en hederlig

karl (Win IV s. 189) som därmed får en rätt säker inre

attribution till Bellman. Strof 8 och 9

:

Så runka på hufvud och drick så ditt wjn

bouteillen velom wj berömma
och blif wjd bouteillen all verldens Westin

aldrakärestan min jag kan eder aldrig förglömma.

Och skapa liksom en Borell Conjungtur

bouteillen velom wj berömma
systemen är riktig drick flaskan utur

aldrakärestan min jag kan eder aldrig förglömma.
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Musiken till N: o 59:

Ingen melodianvisning anges i de olika handskrifterna.

Melodin till dikten är okänd, och upprepningstecknet som

kommer med i strof 1 versrad 4 men saknas på samma
ställe i strof 2 kan betyda, att avskrivaren av Vs 104b

också har haft ett vacklande minne av melodins utform-

ning.

S. 120: N:o 60. Ingen vet hvart Lucas går

Vs 104b s. 144. Win XII s. 134. Vs 86: 1 s. 187.

Dat. o. attr.: Vs 104b.

Völschow har fört texten till sin samling av Sup Visor af

okiände Auctorer. Sondén har, trots att han läst texten

och sett dess attribution i Vs 104b, ej tagit upp den,

varken i FH eller i Sdn. Texten i Vs 104b har följts utan

avvikelser.

Variation

:

R. 6 Stor sak uti kärleksqual ://:. Win saknar repristecken

men har i stället en utskriven omtagning av ordet 'Kärleks-

qwaP.

Sondéns överhoppning är gåtfull, det är inte troligt att

han kände till Völschows negativa attribution. Kanske har

han funnit texten med dess anonyme Don Juan alltför

obetydlig. Lucas' brist på identitet gör onekligen att stro-

fen hänger i luften. Namnet har Bellman använt i en

möjligen samtida men ej till 1760-talet daterbar präst-

satir, Lukas med kragen (EU 1 s. 130). Det är ju möjligt

att Lucas även här är ett prästnamn, men någon satirisk

hållning är svår att utläsa.

04 — Ungdoms dikter
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Musiken till N: o 60:

Melodianvisningen i Vs 104b och i Win XII s. 134 är

Ödet är min största ro. Källan är alltså en dikt av Olof

von Dalin; texten återfinnes bl.a. i hans Vitterhets Ar-

beten (1767), bd III s. 34. Men ingen samtidig melodi

har påträffats. Gunnar Hillbom har dock ett mycket

intressant förslag: nämligen att den alltjämt bekanta

dryckesvisan, Brännvin är mitt enda gull, kan ha en

parodisk anknytning till Dalins dikt. Den mig veterligen

äldsta uppteckningen av Brännvin är mitt enda gull är

den i Wiedes vissamling (jfr N:o 19 i detta band!)

:

Nr 69

För att anpassa Bellmans dikt till denna melodi, måste

versrad 5 sjungas:

Stor sak uti kärleksqual, kärleksqual, kärleksqual. Den-

na tolkning av upprepningstecknet ligger inom ramen för

avskriftspraxis i handskrifterna; jfr N:o 46 i detta band.

Men något bevis på att melodin är den rätta för Bellmans

visa föreligger inte.
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S. 121: N:o 61. Tag ditt glas vid friska källan

Vs 104b s. 145. Win XII s. 45. Vhw 2 s. 32.

Dat.: Vs 104b.

Attr.: Vs 104b o. Vhw.
Texten följer troget de likalydande Vs 104b o. Win.

Visan kan vara en brunnsvisa eller en versifierad hälsning

till en enskild brunnsgäst — visor av detta slag förekom-

mer i Bellmans övriga diktning (se ovan s. 84). Det anti-

bacchanaliska budskapet omöjliggör dock inte en vidare

tolkning (jfr t.ex. N:o 71 Hör min vän! Din vän nu fråga,

s. 134).

Musiken till N:o 61:

Både Vs 104b s. 144 och Win XII s. 45 anger Bort med
vett och sunda (tankar) som melodihänvisning. Melodin

har inte definitivt identifierats. Den enkla stroftypen disku-

teras i detta band under N:o 63, Bort med alla svarta

tankar, s. 797.

S. 122: N:o 62. Lät vänskap vara blotta ord

Vs 104b s. 14g. Win XII s. 238. Vhw 2 s. 68. — (FH
s. 87).

Dat.: Vs 104b.

Attr.: Vs 104b o. Vhw.
Vs 104b är förlaga till såväl Win (och därmed sekundärt

till Vhw) som till FH. Källorna är likalydande, och Vs

104b följs här troget.
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Musiken till N:o 62:

Vs 104b saknar melodihänvisning, men i Win XII s. 238

hänvisas till Det låfv Philemon. Den sistnämnda ingår i

en härva av hänvisningar som också omfattar När vi vid

vara tidsfördrif och Du lilla Gud som hiertan bryr. Det är

mycket möjligt, att alla dessa visor har sjungits till en enda

melodi, nämligen den som handskrifterna har bevarat

under tonen Du lilla Gud. Den har tagits med i musik-

bilagan i detta band, s. 154, med texten till N:o 9, Diana

jagten väntar dig. Se också kommentaren till sistnämnda

visa, s. 61 f

!

S. 123: N:o 63. Bort med alla svarta tankar

Vs 104b s. 1 58. Win XII s. 54. Vhw 2 s. 35.

Dat.: Vs 104b.

Attr. : Vhw.

Vs 104b saknar författarbestämning till denna text. Den
utgör förlagan till avskriften i Win, som av Völschow

identifierats som en Bellmanstext. Vs 104b har här följts

utan avvikelse.

Variant

:

R. 23 älskarinnors, Win: älskarinnor.

Ordförklaringar

:

R. 19 Anses med barmhärtighet, betraktas med med-

lidande.— r. 21 ärligt mål, väl tilltaget, rejält, mått.
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Musiken till N:o 63:

Trots bristen på melodianvisningar i handskrifterna, är

det tydligt, att denna visa bygger på den mest anlitade

av Wallens stroftyper, vars vanliga timbre är Bort med
vett och sunda tankar. Den senare har tidigare tryckts i

CU 3 s. 279. Carléns kommentar: "Mel. är densamma

som till Fr. Ep. n:o 34", måste dock ifrågasättas, och

därmed också resonemanget i musikkommentaren till

Adams skål i Paradiset (StU III s. 26 ii). I viss mån kan

man tala om parodi-familjer, som med rätt stor säkerhet

är beroende av en viss melodi för att framkalla den önsk-

värda effekten:

Säg mig Damon sad Lysandra,

Hör! sad Damon min Lysandra
(
Win VI s. 310)

,

Hör sad Damon min Corinna
(
Win X s. 381 )

,

t.ex., eller:

Adams skål i Paradiset,

Skål för Adolph och Lovisa (V 2 ial s. 57 )

,

Skål herr Kunglig Registrator (V 21 al s. 67)

.

Det återstår dock stora mängder av visor med samma
enkla strofform (åtta versrader med trokaisk tetrameter,

med alternerande feminina och maskulina rimord), som

inte bestämt har anknutits till en viss melodi. Varje försök

att förbinda dessa till numera kända melodier, när sådana

inte har bevarats i handskrifterna, måste anses vågat och

möjligtvis missvisande.
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S. 124—125: N:o 64. Lät oss allt behaga

Win XII s. 100. Tr. (anon.) : Pharao och Cambio-Spelen,

4:0 Sthlm 1772 hos Andreas Holmerus (KB). Vhw 2

s. 55. Sdn 1 s. 85.— (VU 1 s. 75).

Dat.: Win.

Attr. : Vhw.

Avvikelse från huvudkällan:

En markering (segn. ./.) ffr vers 4 i Win anger att repri-

sen skall omfatta två verser. Förekommer endast i Win.

Varianter (samtliga)

:

S. 124 r. 11 Cambio Kuku står, Sdn: '.
. . och kuku står'

(
pleonastiskt, rytmiskt normaliserande)

.

S. 125 r. 5 Fan tog, Tr.: 'Jag tar'.

Sdn saknar repristecken.

Ordförklaringar:

S. 124 r. 1 Cambio (it. växling, utbyte), namn på kort-

spel, i senare tid oftare benämnt 'kille', och spelterm i

detta (se nedan). Spelet, som förr var mycket populärt,

bedrevs ofta som hasardspel med höga insatser. Det spelas

med en speciell lek bestående av 2 1 par kort av olika rang.

De är, i rangordning nedifrån : Blaren (som föreställer ett

grinande narrhuvud), Blompottan (en trädgårdsurna),

Kransen (en lagerkrans), tolv kort med prickar (vanligen

i form av franska liljor) från 1 till 12, benämnda efter

prickarnas antal, t.ex. Fyran, Toljvan, och däröver de fyra

förnämsta korten, de s.k. matadorerna: Värdshus (ett hus
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Cambiokort från 1700-talet (Nordiska Museet).

med uthängd skylt i form av en vinbägare, oftast med
skorsten/ar/), Cavall (en ryttare med flagga), Husu (ett

svin, oftast jagat av en hund), Husar (en husar till fots)

och Kuku (en gök i ett träd). Härtill kommer en joker

med varierande värde, Harlekin eller Kille (en harlekin i

helfigur). Cambio kan spelas av två eller flera. Spelarna

skjuter samman en pott och har i utgångsläget lika många

poäng eller 'pinnar'. Var och en får ett kort som man
antingen behåller eller byter med grannen till vänster

("cambio") . Denne måste i regel finna sig i bytet och kan

i sin tur byta det nya kortet vidare åt vänster. Undantag

är om han har Kuku som han inte behöver byta ifrån sig

("Kuku står") och om han har Värdshus eller Cavall.



200 Kommentar

I så fall får den som vill byta hoppa över honom och byta

med nästa granne till vänster ("Värdshus förbi", "Cavall

förbi" ) . Den som vid byte stöter på Husar eller Husu får

"hugg" och måste "stryka" en "pinne", d.v.s. han för-

lorar en poäng. ("Svinhugg går igen" — stöter man på

Husu stryker man en pinne för hugget varefter alla byter

tills det kort som fått hugg gått tillbaka till sin första

ägare.) När bytena upphört visas korten upp. Den som

har det lägsta kortet stryker en pinne och detsamma gör i

vissa spel den som har Harlekin (vid spel med 2 el. 3
pinnar) . När man inte längre har någon pinne kvar har

man förlorat sin andel i potten ("marsch ur potten"),

men enligt särskilda regler kan man köpa in sig på nytt.

Spelet fortsätter tills någon har tagit hela potten eller tills

man avbryter och fördelar potten proportionellt i förhål-

lande till det antal pinnar var och en har kvar. — r. 15

Bacchus spelar Lyran. Uttrycket har inte någon känd

anknytning till spelets gång eller till bildframställningen

på 1700-talets cambiokort. Det hör sannolikt, med något

dunkel innebörd, till visans backanaliska element.

Cambiovisan blir genom den gemensamma melodin ett

motstycke till Pharaovisan (N:o 26). Skillnaden är likväl

stor: Här bildar inte kortspelsjargongen en bakgrund, en

miljöskapande ram kring allmänna reflektioner, den ger

visan hela dess innehåll. Trots detta är det inte något

sammanhängande spelparti vi får följa. Visans första

spelkommentar, "Granne marsch ur potten", förutsätter

en avslutad omgång, och dess sista, "Cavall förbi" fångar

en situation under pågående byte, detta trots att någon,

"Fan", i versen innan har tagit hela potten.
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Musiken till N:o 64:

Melodin är okänd. Melodihänvisningen i Win XII s. 100,

Kom min vän jag beder, avser N:o 26 i detta band. Se

kommentaren, s. 113 f.

S. 126: N:o 65. Du prunkar med din ätt

Win XIIs. 103. Vhw 2 s. 57.— (VU 1 s. 78).

Dat.: Win.

Attr.: Vhw.

Win har följts utan avvikelser.

Ordförklaring:

R. 7 växelmatador, Carlén: ".
. . kallades fordom de

trassenter, som ansågos kunna styra kursen." (CU 3 s.

274.) Stor finansman.

Musiken till N:o 65:

Melodihänvisningen i Win XII s. 103 är Beau Masque

Comment (vous va), d.v.s. strof 2 i Du ljufva carnaval,

N:o 4 i detta band. Bellman har omstrukturerat sin nya

dikt, men anpassningen till melodin för Du ljufva carna-

val är ingalunda besvärlig. Se melodin i musikbilagan s.

150, och kommentaren s. 42 f

!

S. 127: N:o 66. Flickor och sängar

Win XII s. 116. Vhw 2 s. 61.

Dat.: Win.

Attr.: Vhw.
Wln:s text har här följts troget.
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Musiken till N: o 66:

Ingen hänvisning för denna visa finnes i handskrifterna.

Melodin är okänd.

S. 128: N:o 6y. En gubbe dansar bland flickorna små

Win XII s. 122. Vhw 2 s. 62. Sdn 1 s. 92. — (VU 1 s.

87).

Dat.: Win.

Attr, : Vhw.
Källorna ligger varandra mycket nära att döma av de få

och obetydliga varianterna (Sdn:s är fullständigt förteck-

nade nedan). Det är sannolikt att Sdn bygger på en av

de "fyra volumer i Qvart" som omtalas i förordet till FH
(se Kring källorna s. 57). Trots detta skiljer sig de tidiga

trycken, utom VU 1 s. 87 SU 5 s. 162, både från var-

andra och från sina omedelbara källor (Vhw resp. Sdn)

.

Avvikelser från huvudkällan

:

Win har ett kommatecken på r. 5 efter 'gärna' och punkt

vid visans slut. Övrig interpunktion är tillagd här, fråge-

tecknet efter r. 13 enl. Sdn.

Variant

:

R. 2 gumpen, Sdn: 'röfven'.

Musiken till N: o 67:

Ingen melodihänvisning finnes i handskrifterna. Melodin

är okänd.
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S. 129: N:o 68. Bygg uti luften din grundval och hus

Win X s. 14g. V 2ial s. 47. Ttr s. 192. Vhw 2 s. 10. —
(VUis.47).
Dat.: Win.

Attr.: V 2 1 al o. Vhw.

Win X har skrivits omkring mitten av 1767, varför av-

skriften inte kan ha tillkommit mer än några månader

efter den tilldragelse rubriken hänvisar till. Från Wallens

avskrift kan traditionen följas led för led: via Vhw till det

första trycket i VU och från detta till de senare trycken i

SU (del 5 s. 163) och CU (del 3 s. 262). Win har här

följts utan avvikelser.

Varianter:

Rubriken: Ttr: 'Fr: Om bättre är wistas i Luften än på

Jorden'. V 21 al saknar rubrik men har istället en fotnot

som endast med en preposition skiljer sig från Wln:s

rubrik: '.
. . 1767 af Johan Granberg'. Vhw saknar rubrik.

I övrigt är hss helt likalydande bortsett från de ändringar

VU-redaktören gjort i Vhw. Dessa ligger till grund för

1 800-talstryckens läsarter:

R. 7 da som, trycken: 'såsom'. — r. 8 det klingar, trycken:

'Der klingar'. — r. 10 ditt förbannade as, trycken: 'i

muntert calas'. — r. 15 krans, trycken: 'här'. — r. 16

Men dansa din canalje nu vår raglande dans. Trycken:

'Men dansa nu vår rageldans, drick och förtär.'

Ordförklaring:

R. 1 Quceritur, lat. 'Det frågas', formel för angivande av

ämnet för en akademisk disputation el.dyl.
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Rubriken är dess värre en mystifikation, varken frågans

innebörd, den angivna dagen, 12/3 1767, eller namnet

Johan Granberg har givit någon ledtråd. Den tycks, i

varje fall i V 2ial:s formulering, motsäga en Bellmans-

attribution, men följande skall beaktas: V 21 al är en

redigerad avskrift av en förlaga som bör ha varit nära

samtida med Win (jfr Kring källorna s. 52 ff). Hur
rubriken (eller noten) i denna formulerats vet vi ej.

Wln:s tidiga formulering kan tolkas på två sätt: Johan

Granberg kan vara textens författare, och han kan vara

dess paskill-objekt. Traditionen illustrerar hur det faktum

att tilldragelsen av den 12/3 1767 har förlorat i aktualitet

och fallit i glömska har påverkat textgestaltningen: Vhw
har bibehållit textens paskillkaraktär med släppt den pre-

ciserande rubriken. VU-redaktören har funnit den objekts-

lösa paskillformen meningslös och stötande och justerat

texten så att den kommit att likna ett program (så som

den också har tolkats av Richard Steffen i Outgivna dik-

ter af Carl Michael Bellman, Upsala 1895 s. 23). När

V 2 1 al tillkommit vet vi inte, men tänkbart är att det har

skett på tillräckligt stort avstånd för att tilldragelsen den

12/3 och omständigheterna kring den skall ha varit obe-

kanta för avskrivaren, så att han har förväxlat vad som

varit paskillens objekt och adressat med dess författare.

Avgörande är att två personer, såvitt vi vet oberoende av

varandra, den Bellman närstående Völschow och den

kompletterande hand som i V 21 al bl. a. skrivit in den

med Win likalydande melodianvisningen och flera kor-

rekta Bellmansattributioner, båda med namnet Johan

Granberg inför ögonen attribuerat texten till Bellman.
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Musiken till N:o 68:

IV 21 al s. 77 och Win X s. 149 hänvisas till Bröders och

systrars glada lag. Den senare dikten återfinnes i Åkn s.

133, med anteckningen: "Air: Marche". Strukturen är

praktiskt tagit densamma som till ifrågavarande visa, blott

sista versraden i strofen upprepas. Melodin, som på Bell-

mans tid måste ha varit välkänd (den har använts till ett

flertal texter i både Wallens och Völschows samlingar)

har inte påträffats.

S. 130—131: N:o 6g. Sucka granne och gråt!

Hjm 2 nr 503. Fxl s. yi.— (EU 1 s. 438)

.

Dat.: Senare delen av 1767. Inre datering— se nedan.

Attr.: Fxl —- en svag attributionskälla som här styrks av

inre kriterier, se nedan.

Valet av huvudkälla är här tämligen likgiltigt. Med hän-

syn till att de båda samtida källorna av allt att döma är

oberoende av varandra och var för sig sannolikt rätt

avlägsna från Bellman (en Uppsala- och en Värmlands-

källa) är de påfallande samstämmiga. Fxl:s attribution

ger ett företräde.

Avvikelser från huvudkällan:

S. 130 r. 1 1 Granne taV ej (så Hjm), Fxl: 'grann' ej tala'.

Infinitivelisionen är en normalare form av språkligt våld

än elision av stamvokalen — allmänt och i texten (jfr

refrängen )

.

Interpunktionen är kompletterad efter Hjm: frågetecken

på s. 130 r. 19 samt s. 131 r. 4 o. 8.
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Varianter (samtliga)

:

S. 130 r. 11 42, Hjm: 'fyrtitwå'. — r. 16 skull', Hjm:
'skall'. — r. 21 halt, Hjm: 'tyst'. — r. 22 konst, Hjm:
Vett'. — r. 24 släpet, Hjm: 'släpen'. — r. 26 dricka,

Hjm: 'lefwa'.

I stället för de streck som i Fxl markerar den metriska

utfyllnaden efter verserna 4, 8, 11 o. 12 har Hjm en

varierad trallmarkering ("trall" resp. "etc.").

Ordförklaringar

:

S. 130 r. 4 plåt, se ovan s. 134. — r. 6 sidentvånget syftar

i likhet med vad som senare i texten sägs om punschen,

caffe, släpet och öfverflöd, på mössornas överflödsförord-

ning från 1766. Se ovan s. 184 f. — r. 7 sedelfånget. Mös-

somas finanspolitik 1765/66 tog sig uttryck i sedelindrag-

ning och, vilket närmast torde åsyftas här, en mycket

kraftig inskränkning i växelhandeln (genom statlig kon-

troll). Dessa och andra åtgärder ledde till att kursen i

slutet av augusti 1767 nådde bottennoteringen 42 mark

k:mt för 1 riksdaler Hamburger banco (se ovan s. 136).

— r. 14 mål, här i betydelsen röst, stämma. — r. 15 Si

banken är läst (låst) I ... I Jag fick ej låna, se ovan

under sedelfånget. — r. 22 konst, kunnande, färdighet.

S. 131 r. 2 rusta, leva om, rumla. — r. 1 1 mjältsjukt,

melankoliskt.

Mycket talar för att visan i likhet med N:o 70, Är vår

lefnad tung och svår med vilken den är motiviskt besläk-

tad (jfr även N:o 54!) har tillkommit medan överflöds-
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och finanspolitikens verkningar upplevdes som en ny och

påfrestande omställning av tillvaron, någon gång under

hösten 1767. Uttryck som "en curs ned till 42" och "släpet

måste vika" syftar på själva förändringen. Vid denna tid

bör också melodin, som Bellman först använde till Fr. Så.

N:o 26, skriven inte alltför lång tid efter Jean Fredmans

begravning den 9 maj 1767 (Olof Byström: Kring Fred-

mans epistlar, Sthlm 1945 s. 89 f), ha varit aktuell för

honom. Med melodin har också ett citat ur visan om
Fredmans begravning följt. Det är den tredje och sista

strofens vers 4—8 som här i lätt varierad form — för-

gängelsebetraktelsen har formulerats om till ett carpe-

diem-budskap — har fått flytta upp till första periodens

första repris i motsvarande strof. Fr. Så. N:o 26:

Vår lefnad är kårt,

Bäst vi rusta

Och oss förlusta

Så kommer döden och tar oss bort. Tromb.

Citatet, omformulerat till en ny funktion i ett nytt sam-

manhang vid en tidpunkt då den citerade visan var helt

ny ger det stöd åt Fxl:s Bellmansattribution som så väl

behövs.

Musiken tillN:o69:

Bellman har använt melodin till Fr. Så. N:o 26, Ur vägen

och vik både till denna visa och till Trompetare, stå i

Ceremoniellen på Barbaradagen 4 december 1769 (StU

IV s. 83). Enligt en hänvisning i Åkn s. 124, heter melo-

din ursprungligen O jilidondi! Den tidigaste noterade
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musik till dessa dikter är Åhlströms arrangemang från

1 79 1. Hans version, med de nödvändiga små ändringar

som ifrågavarande dikt fordrar, har tagits med i musik-

bilagan i detta band, s. 169.

S. 132—133: N:o jo. Är vår lejnad tung och svår

Win XIII s. 38/. DIG 1: 4 nr 171. Hjm 2; nr 490. Nhr
-68 s. 109. CBB: 1 s. 166. Fxl s. 123. V 2 in f. 33. Åkn

s. 131. Ttr s, 11. DIG 1 : 7 nr 105. Eht s. 233.

Dat.: DIG 1 : 7 (rubrikdatering)

.

Attr.: DIG 1:70. Eht.

Ingen avskrift är äldre än från 1768. Från detta år är

Win och DIG 1:4 (3/1768), möjligen även Hjm och

Nhr -68.

Avvikelser från huvudkällan

:

Den strofslutande trallen, som finns likartat markerad i

Fxl och DIG 1 : 7 och som av allt att döma skall fylla ut

den i Åkn noterade melodiens dacapodel, saknas i Win.

S. 132 r. 16 bekymmerslöst, Win: 'bekymmer löst'.

S. 133 r. 12 Rumorum, Win: 'Romorum'.

Varianter:

Rubrik i DIG 1:7: 'Wisa på den så kallade Contra dan-

sen N° 6 af Bellman 1767'.

S. 132 r. 4 försumma, DIG 1 : 4, Nhr -68, .Fxl o. DIG 1:7:

'förglömma'. — r. 6 När, Nhr -68 o. Ttr: 'Om'. — r. 8

fördrifva, Fxl: 'begrafwa (i)', Ttr: 'förglömma'. — r. 12

quint, Åkn: 'fint'. — r. 16 förglömma, Nhr -68 o. DIG
1:7: 'fördrifwa'. Ttr saknar strof 2.
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S. 133 r. 6 hastar, DIG 1: 4, Hjm, Nhr -68, Fxl, Ttr o.

DIG 1:7: 'skyndar'. — r. 9 Är, Hjm, Ttr, DIG 1:7:

'Blir'. — r. 12 Rumorum, övr. hss utom Åkn: 'Colorum'.

— r. 13 klapp, Fxl: 'rop', Ttr: 'knopp'. — r. 15 svingar

fri, Hjm, Nhr -68 o. Ttr: '.
. . mig', Åkn: '.

. . om', CBB:

1: 'swänger fri', Fxl: 'dansar fri'. — r. 20 coupera, övr.

hss utom Åkn: 'tournera'. — r. 22 om mig, DIG 1: 4,

CBB: 1 o. DIG 1:7: 'derom'. Hela versen: Hjm, Fxl o.

Ttr: 'Bryr mej ej hwad derom sägs', Nhr -68: 'Aktar jag

ej hwad där sägs'.

Ordförklaringar

:

S. 132 r. 3 cessioner (lat. cessio, avstå), avstående av till-

gångar (cessio bonorum) till förmån för borgenärerna.

Kan även beteckna överlåtelse av en fordran, men bör

här närmast tolkas som en parallellism till 'bankrutter'. —
r. 5 redoutter, se ovan s. 33. — r. 6 o. 7 När på bår

crediten läggs . . ., se nedan. — r. 1 1 partisaner, (fr.

partisan
)

, här i sin franska grundbetydelse : partianhänga-

re. — r. 12 quint (Weste:) "(se) Ränker, Knep;".

S. 133 r. 9 Slotts-Cancelli, se ovan s. 28. — r. 10 Borg-

Rätt, benämningen på två domstolar (Övre- och Nedre

borgrätten) under vilka vid hovet anställda och till hovet

knutna adelsmän löd. — r. 12 Rumorum (lat. rumor,

vilket också är den normala svenska formen), larm, bråk.

Samma innebörd har de övr. hss' 'Colorum' (av ovisst

ursprung) .
— r. 13 Blomberg, se ovan s. 28 och s. —

r. 18 relachera (fr. relåcher) förslappa, förminska. —
r. 20 coupera, avskära. — r. 21 Gillstu

}

n, se ovan s. 28!

När på bår crediten läggs / Alla handelsgrenar stäcks.

25 — Ungdoms dikter
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Passagen beskriver den ekonomiska situationen som följde

med ständernas åtstramningspolitik efter mössornas makt-

övertagande vid 1765—66 års riksdag. Även Malmström

målar situationen i mörka färger: "Emellertid hade till-

kännagifvandet om ständernas föresats att nedsätta kur-

sen den naturliga följden, att så många, som kunde, höllo

inne sina penningar; hvilket i förening med den starka

sedelindragningen och den stöt, som krediten fått genom

räfsten med de förnämsta handelshusen m.m., samt slut-

ligen det stränga påbudet om kursens fastställande på
våren 1766 vållade en allmän stockning i rörelsen med
däraf följande förlägenhet och nöd. Statskontoret kunde

icke på vanligt sätt få köpa växlar ens på de obetydligaste

belopp: fabriker och näringar afstannade; på Stockholms

gator föröfvades rån och stölder i husen." (Malmström 5

s. 358.) I sin tidskritik ansluter sig visan till sådana som

N:o54, N:o55 och N:o 69. De skulle alla kunna fylla en

plats i en samling av Bellmans politiska diktning om inte

deras gemensamma huvudbudskap hade varit den fars-

artat framförda förkunnelsen: tack vare Bacchus, Venus

och dansen blir t.o.m. dessa svåra tider uthärdliga. Jfr

Fredmans epistlar

!

Musiken till N: o 70:

Melodin till denna visa heter "Contradance N:o 6"; för-

utom hänvisningar i både Win XIII s. 381 och Åkn s.

131, finnes en klar antydan i själva dikten: "Lät oss då

vår sorg fördrifva med vår kära N° 6". Åkn har också en

avskrift av den kompletta melodin

:
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Anpassningen av texten till melodin är icke desto mindre

något besvärlig. Den instrumentala utformningen, med
ett ganska stort omfång i melodin, gör visan från början

svårsjungen. Dessutom måste man på något sätt fylla ut

ett Da capo som fordras av harmonierna och som står i

noterna men inte har angivits i texten. En avslutande

trall, som rent logiskt sett passar in efter textföljden "vår

kära N° 6", finnes i Fxl och DIG i : 7, men saknas i Win
och Åkn. Den version som har tagits med i musikbilagan,

s. 170, med några små ändringar i Åkermans melodi och

med trallen, får anses relativt sångbar, men inte som en

slutgiltig eller helt äkta Bellmansmelodi.

S. 134—135: N:o yi. Hör min vän! Din vän nu fråga

Win XIII s. 140. Vhw 3 s. 24. Sdn 2 s. 70. — (VU 1

s. 115).

Dat.: Sdn.

Attr. : Vhw.
Den exakta dateringen är inskriven i Sdn i samband med
avskriften. Win har skrivit av texten inom ett år från

detta datum. Då Sdn ligger mycket nära Win i denna text

är det rimligt att antaga att hans källa har varit tidigare

omnämnda "fyra volumer i Qvart" (Kring källorna s.

57 f) och att dateringen är hämtad från en samtida hand-

skrift. Inga avvikelser har här gjorts från Win.
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Variant ( den enda i traditionen )

:

S. 134 r. 7 vårt blod, Sdn: 'vår blod'.

Musiken till N:o 71:

Inga melodihänvisningar har angetts i Win eller Vhw.

Melodin är okänd.

S. 136: N:o 72. Cleon fråga mig

Win XIII s. 93. Sdn 1 s. 63.— (EU 1 s. 151).

Dat.: Win.

Attr.: Sdn.

I flertalet av de fall där Wln:s och Sdn:s läsarter skiljer

sig (samtliga är förtecknade nedan) framstår Wln:s läs-

arter som avgjort korrupta. Sdn:s avskrift bygger med
största sannolikhet på en 60-talskälla (jfr föregående text

och dess källkommentar) , varför dess attribution har

beaktats och dess avskrift lagts till grund för texten här.

Avvikelse från huvudkällan

:

Stroferna avslutas hos Win med repristecken (://:), och

ett tecken (:/:) framför vers 11 anger att reprisen om-

fattat textens två sista verser. Dessa tecken saknas i Sdn,

men eftersom denna källa i övrigt inte har något att säga

om melodien, finns det ingen anledning att underkänna

Wln:s skrivning i detta avseende.

Varianter

:

R. 4 ej, saknas i Win. — r. 5 jo, jo men, Win: 'ja ja men'.

— r. 1 1 Han stämde då in, Win: 'Han viskar då fram'.
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— r. 13 (o. 25) Cleon, Win: 'Damon'.

Rubrik saknas i Win.

Denna pastorala dialog mellan Camilla och Iris där

Camilla uppträder som herden Cleons ombud ansluter sig

nära till de fristående erotiska pastoraler i dialogform som

vi mött tidigare i denna samling och till de som ingår i

Det lyckliga skeppsbrottet. Om dessa och deras möjliga

samband med Bellmans uppvaktning av Ingrid Marga-

retha Lissander, se ovan s. j8 i.

Musiken tiliNio 72:

Ingen melodihänvisning anges i Win. Ifrågavarande visa

har själv använts som timbre för Nyss om en aftonstund

i Win XIII s. 144. Melodin är okänd.

S. 137: N:o 73. Fisk frieadeller

Win XIII s. 284. Vhw3s. 28.

Dat.: Win.

Attr.: Vhw.
Det enkla måltidsrimmet återges här utan avvikelser från

Win.

Musiken till N: o 73:

Ingen melodihänvisning anges i Win eller Vhw. Melodin

är okänd.
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S. 138: N:o 74. Marsch mina Björnar, vänster sväng,

höger om

Åkns. 178. Win XIV s. 184. DIG 1: 7 nr 227. Vhw s. 41

.

Sdn 2 s. 51 (SU 5 s. 382)

Dat.: Åkn.

Attr.: DIG 1: 7 o. Vhw.
Tillkomsten av detta avsnitt inom Åkn kan ej dateras

närmare än till tiden 1770—72 (se Kring källorna s. 48),

dess avskrift är alltså sannolikt äldre än Wln:s. Härtill

kommer att den genom sin mer detaljerade överensstäm-

melse med den angivna (och noterade) melodins struk-

tur ger intryck av större äkthet. Åkn har följts utan av-

vikelser.

Varianter

:

Rubrik: DIG 1:7: 'Air utaf Gardies Marchen år 1770 af

Bellman'. (Dateringen torde avse marschens antagande

som Gardes-marsch, ej texten. Jfr Åkn:s MA över Här-

holder båda, fäll nu spirorna ner: 'Air: Marche de Sta-

mitz eller nuvarande gardes-marschen' )

.

R. 2 vänster sväng, höger om, Win: 'höger om vänster

sväng'. — r. 5 Win o. DIG har här markerat trall i st. f.

musik. — r. 6, saknas hos Win (dvs. trallen får fylla även

de två takter som svarar mot denna rad). DIG: 'Kom
ädla frihet kom!' — r. 7, du! Win o. DIG 1:7: 'är'. —
r. 8 Hela verlden, Win o. DIG 1:7: 'all naturen'. — r. 9

gubbars paradis, Win: 'Gubbars enda paradis'. — r. 1

1

Förtretliga, DIG 1:7: 'Förfärliga'. — r. 14— 17 Win:

'min Taskbok, Råck och Wäst / ock böxor Kappråck /

nattråck nattmössa och säng / Wänster Swäng', DIG 1:7:
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'min taskbok, råck, nattmössa / böxor, toflor wäst och

säng / wänster swäng / wänster swäng'.

DIG 1 : 7 har delat upp och numrerat texten till två

"strofer" efter r. 9.

Vhw följer i allt väsentligt sin förlaga Win troget. Av de

yngre hss är det ytterligare en, Schöm, som nära ansluter

sig till Wln-traditionen med dess brist på rimord till

förstaraden, en förlängd trall och med dess avslutande

förteckning.

Ordförklaringar

:

R. 1 Stamitz, Böhmisk kompositör och violinist 171 7

—

1757, huvudsakligen verksam vid kurfurstehovet i Mann-
heim. — r. ^ bantleret, bantläret (fr. bandouliére), axel-

gehäng för sabel el.dyl.

Musiken till N:o 74:

Melodin, som har identifierats i Åkn s. 94 och 178 som

"Marche de Stamitz el. nuvarande Gardies Marchen"

{Win XIV s. 184 anger endast "Gardets Marsch", Vhw
III s. 41 "Gardes March"), återfinnes i två autentiska

varianter, dels i Åkn s. 178, dels i Bacchi Handbiblioteket.

Som vanligt är Åkerman-varianten den svårsjungna:

fem

Versionen i Bacchi Handbiblioteket har tryckts i musik-
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bilagan till StU IV s. 253 (se kommentaren till "Här-

holder båda, fallen spirorna här", s. 153I). Men den

verkar trots allt föga spännande jämfört med Åkerman-

varianten, speciellt vad beträffar anpassningen till just

Marsch mina Björnar. Därför har Åkermans melodi tagits

med i musikbilagan till detta band, s. 171.

S. 139—140: N:o 75. Na så äro vi ensamma

Åkn s. 203. Win XIV s. 150. Ttr s. 144. DIG 1 : 7 nr 1 10.

N 1124L 3. NhrBs. 1 19. — (EU 1 s. 161 )

.

Dat.: Åkn (se Kring källorna s. 48)

.

Attr.: DIG 1 : 7 (Ahlegren), N 1 124, Nhr B.

Redan i de tre äldsta i någon mån daterbara avskrifterna

(Åkn, Win o. Ttr, alla troligen från tiden 1771/72) är

läsarterna mycket olika. Detta är skälet till att visan trots

de sena avskrifterna tagits upp bland ungdomsdikterna:

varianterna indikerar att den redan 1771/72 har traderats

fritt under en inte alltför kort tid. Emellertid måste man
räkna med att visan redan från början innehållit struk-

turella spänningar mellan text och musik, prosodiska svag-

heter som gjort traderingen osäkrare och variantutveck-

lingen naturlig. Texten i Åkn är den äldsta daterbara och

tillika den prosodiskt bästa i förhållande till den där

citerade melodin, varför den här har följts utan avvikelser.

Varianter:

Rubrik: DIG 1 : 7, 'Wisa af Bellman'.

S. 139 r. 2 Nå, Win: 'Nu. — r. 3 Husbondfolket, DIG
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1:7: 'Grefwen, Grefwinnan'. — r. 5 i frihet, Ttr, DIG
1 : 7 o. N 1 124: 'af hiertat'. — r. 6 Vackra, Win: 'Täcka',

Ttr, DIG 1 : 7 o. N 1 124: 'Skönsta', — Johanna, DIG 1 : 7

o. N 1 124: 'Cloris'. — r. 7 så skall det gå an. Win (DIG

1 : 7 o. N 1 124) : 'så (nu) går det an'. — r. 10 Du har

hört, Win: 'Nu har ni hördt', Ttr, DIG 1: 7 o. N 11 24:

'Du wet ju'. — r. 1 1 Rent ut, DIG 1 : 7 o. N 1 124: 'fort,

fort, ty'. — r. 16 Tänk! huru, DIG 1 : 7 o. N 1 124: 'Tänk

jag tror', övr. hss individuella la: er.

S. 140 r. 2—3 För ett sådant hårdt beslut / Dö som mö!

det stryka vi ut. DIG 1 : 7 o. N 1 124: 'Skjönsta flicka gjör

dock som jag be'r / Hur kan ni låta så bedja ehr'. — r. 7

raggen, övr. hss: 'Fan'. — r. 8—9 omkastade i Win. —
r. 9 Herrskapets, DIG 1:7: 'Fröknarnas'. — r. 10 Och at

Ni visst blifver, DIG 1:7 o. N 11 24: 'Ackta sig att han

icke blir', övr. hss individuella la: er.

Observera samstämmigheten mellan de i DIG 1:7 o.

N 1 1 24 ingående manuskripten

!

Ordförklaring:

S. 140 r. 7 raggen, den onde, djävulen.

Musiken till N:o 75:

Både Åkn s. 203 och DIG 1 : 7 anger visans "vrai timbre":

Ne perdons jamais Vesperance. I N 1 1 24 f . 3 står ytter-

ligare upplysningen "Waudevillen uti Le Roi et Le Fer-

mier". Melodin har hämtats ur V. A. Monsignys och

Sedaines opera Le Roy et le fermier, som uppfördes för

första gång i Paris 22 nov. 1762. "Vaudeville" är också
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en korrekt anvisning: som det här används, betyder det

"slut-rondo", eller en serie kupletter som sjungs i tur och

ordning av operans huvudpersoner, och utgör deras kom-

mentarer över pjäsens lyckliga utgång. Åkerman har till

och med en avskrift av Monsignys melodi, dock något

bristfälligt återgiven:

Därför har det franska originalet tagits som bas för melo-

din i musikbilagan, s. 172. Ingenting tyder på, att melodin

i Åkn är någon svensk version som kunde ligga närmare

Bellmans eget sångsätt.
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Tillägg

Min bestämning av vad som för närvarande skall kunna

bedömas som "säkra" Bellmanstexter grundar sig på före-

komst av någon rimligt tillförlitlig, samtida uppgiftsläm-

nare (se närmare Kring källorna s. 59 f). En sådan ren-

odlat yttre attributionsmetod har sina givna svagheter,

framför allt måste den leda till ett ofullständigt resultat.

Det måste rimligtvis finnas en del Bellmanstexter som inte

förekommer i någon av de attribuerande avskriftssam-

lingarna. För att med säkerhet kunna identifiera dem
krävs emellertid en större kännedom om den tidiga Bell-

mansvisans inre egenskaper än den vi nu har.

För att i någon mån motverka den mekaniska effekten

av en enbart yttre attribution tillägger jag här sådana

texter som saknar säkra uppgifter om Bellmans författar-

skap i de samtida avskrifterna, men som av andra skäl

med större eller mindre säkerhet kan tillskrivas honom.

Jag låter texterna följas direkt av sina i första hand

attributionsdiskuterande kommentarer och grupperar dem
med hänsyn till de olika skälen för en Bellmansattribution.

En enda av de anonyma texterna kan av huvudsakligen

biografiska skäl knytas till Bellmans författarskap

:
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N:o76

Melodi: Belle Charlotte

Ack ! ack ! lustiga tider

Stor sak hvad pungen han lider

Först jag på Maskraden

Går främst uti raden

Och dansar den sköna Charlotta

Jag vore ett fån

Dum som spån

Om jag icke gjorde lån

Vore hän

Då jag än

Har en Jude till min vän

Papper och pennor och bläck därtill

Har jag så mycket som jag will

Caution tillika som tas an för gill

Lundmark, Grim så ock Tharmouth.

Vänta till Juni månads slut

Fan skall Er anfäkta om Ni ej vet hut

Enfin nu i quäll

Avec ma petite belle

Må jag svinga

Och springa

Och göra mig glad

Min Dag är i dag

Törhända att jag

Är bortrest till Norge vid nästa Maskrad.

(1763. Avskr. 1766)
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V/ln IV s. 162

Ordförklaringar

:

R. 4 Maskraden, se ovan s. 34 f. — r. 10 hän, borta

(från nöjeslivet?). — r. 12 Jude, procentare. — r. 15

Caution, borgen. — r. 16 Lundmark, Grim så ock Thar-

mouth, se ovan s. 750 f. — r. 26 Norge, se ovan s. 74.

Visan har såvitt mig är bekant ej tidigare uppmärksam-

mats. Grim och Tharmouth var enligt Bellmans ansökan

om lejd under Norgeresan hösten 1763 de enda fordrings-

ägare vars namn han kunde (eller ansåg sig böra) uppge.

Det är sannolikt att det var de som låg bakom den lag-

sökning och de besök av exekutionsbetjänten Blomberg

som troligtvis föregick Bellmans flykt. Att en Lundmark i

detta sammanhang medverkat tycks framgå av N:o 36

(jfr s. 157). Intressant är beteckningen "Jude", procen-

tare, i samband med de namngivna fordringsägarna.

Konstellationen av fordringsägare jämte tidpunkten, att

döma av att "Maskraderna" pågick som regelbundet åter-

kommande evenemang senast året 1763 (jfr ovan s. 34 f),

binder texten till Bellman. Den detaljerat genomförda

textanpassningen till en invecklad dansmusikalisk struktur

och sättet att förankra visans musikaliska element, dans-

melodin Belle Charlotte, i den scen dess text beskriver:

"jag ... / går främst uti raden / och dansar den sköna

Charlotta", pekar ungefär lika bestämt på Bellmans för-

fattarskap. (Jfr kommentaren till N:o 3 5. 36.) Visan kan

med ledning av innehållet, den omnämnda tidsfristen till

"Juni månads slut" och de uppenbart aktuella tankarna

på en flykt till Norge, rätt säkert dateras till senvåren eller

försommaren 1763. Den har sitt intresse som det äldsta

kända exemplet på den vaudevillediktning till strukturellt
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komplicerad dansmusikalisk förlaga som företräds av så

många bland Fredmans epistlar och, givetvis, som bio-

grafiskt dokument. Det är den äldsta kända dikt i vilken

Bellman direkt beskriver sin egen situation, ett halvår

äldre än de båda rimbreven från Visbohammar (StU

VIII s. 240. 28).

Musiken till N: o 76:

Melodihänvisningen i Win IV s. 162 är till en kontra-

dans, "Belle Charlotte". Detta namn har funnits både i

Åkerhjelms Samling af åtskilliga äldre och nyare Tourer

til Contra- och Långdansar (KB, s. 136) och i Dansbok

2 på KMAB signum DB/Sv-R; men någon användbar

melodi har inte påträffats med just denna benämning.

Däremot finnes det en annan Bellmansdikt, Riddarna de

spy och de blåna, från Bacchi Orden N:o 4 B (StU IV
s. 10), som tack vare handskrifternas melodianvisningar

till samma svårtillgängliga kontradans, kan förknippas

med ifrågavarande dikt. Som tur är, har Hallman paro-

dierat Riddarne qväljas och blåna i sin komedi, Tillfället

gör tjufven, scen 16, med texten Ack! jag olycksqvinna,

eller Ack, jag olyckliga qvinna, som det står i det hand-

skrivna partituret. Denna aria har tryckts i kommentaren

till StU IV s. 8g f, och anpassningen till Riddarne de spy

och de blåna återges i samma band s. 239 f. Det fordras

en del detaljändringar i Hallmans melodi, för att Ack!

ack! lustiga tider skall kunna passa ihop med den. Sam-

tidigt är det uppenbart, att just denna melodi i en äldre

utformning har varit den "Belle Charlotte", som har sak-

nats i dansböckerna. Dansen har fyra olika delar med lika
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många rytmer — de sista åtta takter utgör en liten

"menuett-tur", en mindre vanlig, men inte okänd före-

teelse inom kontradansen. Sist må nämnas, att dikten

Rundt kring i verlden jag sväfvar (GU 3 s. 353) också

lär kunna anpassas till den långa melodin, trots den mot-

satta anmärkningen i StU IV s. 88. Ack! ack! lustiga

tider, provisoriskt hopfogad med Hallmans melodi, har

tagits med i musikbilagan i detta band, s. 173.

Ytterligare två visor som endast kunnat återfinnas i Wln:s

anonyma textmassa kan med ledning av form och innehåll

med betryggande säkerhet tillskrivas Bellman. I likhet med
föregående har de ej tidigare behandlats

:
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N:o 77

Melodi: Hå hå jag är nu 70 år

Hå hå, hå hå, jag Mareta du

I julen mig fröjdar och gläder mig nu

Jag sjunger om vår flyktiga tid

Om verlden, i buller, i yra och strid

Lät all-ting rasa i vällust och fröjd

Jag sitter vid spisen och sjunger förnöjd

Hå hå, hå hå si julen går in

Mitt hjerta du, dig tiden påminn

Hå hå, hå hå det må då så bli

Nå nå, nå nå min tid är förbi

All-ting förbytes i ängslan och fröjd

Jag fattig med litet dock lefver förnöjd.

Hå hå, hå hå, den tredje dag jul

Jag dansa så lustig så skröplig och ful

Jag åt och drack jul-skinka och vin

Blef röder och fet och feck lustiger min

Men min värdinna så frommer och god

Hon ängsla mitt öga och rörde mitt blod

Hå hå, hå hå, så frommer och mild

Hon var från oss så långväga skild

Hå hå, hå hå min tid är förbi

Nå nå, nå nå det må då så bli

All-ting förbytes i ängslan och fröjd

Jag fattig med litet dock lefver förnöjd.

Hå hå, hå hå, så går det då till

Man får ej just altid hvad gärna man vill

Man tänker ofta: det skall gå bra

Men dä blir då ljuga, å dä sa Mareta
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Hvad stör väl mer min jule-frid

Än min värdinna sakna så blid?

Hå hå, hå hå, jag bider och tål

Men min värdinna jag dricker ehr skål

Hå hå, hå hå min tid är förbi

Nå nå, nå nå det må då så bli

All-ting förbytes i ängslan och fröjd

Jag fattig med litet dock lefver förnöjd.

Hå hå, hå hå, i sällhet då väx

Det sjuttonde hundra och sextio sex

Er lifstid blifve många år än

Det önskar ju Mareta trogen en vän

Och fast jag är fattig jag ärlig dock är

Ditt hjerta nu Er sällhet begär

Hå hå, hå hå, så menar visst jag

I dag just är den tredje jul-dag

Hå hå, hå hå min tid är förbi

Nå nå, nå nå det må då så bli

All-ting förbytes i ängslan och fröjd

Jag fattig med litet dock lefver förnöjd.

(Tredje dag jul 1 765

Avskr 1766)

Win IVs.16
Avvikelser från Win:

R. 2 o. 41 Mareta. Win har här formen Marita, vilken

ändrats i konsekvens med Wln:s namnform i övriga texter

till samma adressat. Interpunktionen har justerats: Kom-
matecken har satts in i r. 9 liksom kolon i r. 28. Ett fråge-

tecken har flyttats från slutet av r. 30 till slutet av r. 31.

Refrängen, som Win förkortar i de två mellanstroferna

har genomgående skrivits ut.

26 — Ungdoms dikter
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Texten innehåller ju det dubbla budskap, om hjärtats

ängslan och magens fröjd, som vi är vana att finna i

Bellmans skål- och tackvisor till Margaretha Lissander (se

ovan s. 175) . I övrigt är den förbryllande i sin skildring av

en julfest som är både förfluten (str. 2) och pågående och

i sin adress till en värdinna som är både frånvarande och

närvarande. Tolkningssvårigheterna beror nog till en del

på visans slutet privata karaktär, men säkert också på att

den är svagt genomarbetad. Med sina starkt framträdan-

de fasta formelelement — de verbala lånen från parodi-

förlagan Hå hå jag är nu sjuttio år (N:o 19 ovan) och

den långa refrängen som slutar med en från en annan av

Bellmans äldre visor övertagen vers (Jfr nedan, N:o 79
r. 8) — ger den intryck av improvisation.

Texten daterar sig själv genom sin välgångsönskan

inför året 1766 till tredje dag jul 1765. Detta gör några

formuleringar i den andra strofen intressanta: "Jag åt och

drack . . . / Blef roder och fet" och "... min värdinna så

frommer och god". När Bellman den 6/1 1766 tackar

"Melicerta" Lissander för senast (N:o 35 ovan) dyker de

upp på nytt: "Blef jag röd och jeter", "Och jag åt och

drack", "Min wärdinna . . . / Det Guds barnet lilla" —
"en nunna". De båda visorna handlar säkerligen om
samma fest, och Bellman har utarbetat tackvisan N:o 35
med utgångspunkt från minnet av eller konceptet till

skålvisan från själva festen.

Musiken till N: o 77:

Hänvisningen i Win IV s. 16 är till "Hå hå jag är nu

70 år". Se N:o 19 i detta band och melodin i musik-

bilagan, s. 157, samt kommentaren s. 93 f.
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N:o78

Melodi: Hå hå jag är nu 70 år

Ack om Du visste Mareta Du
Hur mycket jag längtar få se Dig nu

Hur hjertelig det oroat mig

Hvad jag i går hörde af Dig

Att Du i dag skull sjuker bli

Dock hoppas jag det gått förbi

Hå hå, hå hå bedröfva mig ej

Ack ! Christin håller för mycket af Dej

Hon sitter nu och gråter så här

För hon ej kan vara Dig när.

Ack! Mareta min söta Mor
Din Christin älskar dig mer än Du tror

Hon hela natten ängslat sig

Då hon låg och tänkte på Dig

Så snart hon råka slumra in

Såg hon Dig sjuk i sömnen sin

Hå hå, hå hå bedröfva mig ej

Ack ! Christin håller för mycket af Dej

Hon sitter nu och gråter så här

För hon ej Kan vara Dig när.

Ack ! Om Du ville Mareta nu

Mig trösta igenom detta mitt bu'

At jag fick veta Du vore frisk

Jag spritta sku liksom en fisk

Då Christin visst skull gläder bli

Jag fruktar annat höra och si

26* — Ungdoms dikter
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Hå hå, hå hå bedröfva mig ej

Ack! Christin håller för mycket af Dej

Hon sitter nu och gråter så här

För hon ej kan vara Dig när.

Ack ! Himmel hör nu Christins bön

Ack ! Henne nu med bönhörelse lön

Min Mareta Du helbregda gör

Ty annars visst Christin hon dör

Tag hellre bort af Christins år

Blott Mareta hon lefva får

Hå hå, hå hå bedröfva mig ej

Ack ! Christin håller för mycket af Dej

Hon sitter nu och gråter så här

För hon ej kan vara Dig när,

(Avskr. 1767— 1768)

Win XII s. 38

Win har följts bortsett från att refrängen, som Win för-

kortat i mellanstrofema, här skrivits ut genomgående.

Detta är den sista visa i vilken Maretanamnet uppträder,

kanske den sista i vilken Bellman vänder sig till Marga-

retha Lissander i en gammal gummas förklädnad. Bland

de bevarade visorna till henne är denna unik i sin från

pajazzolater befriade känslobikt. Om traditionen att Mar-

garetha Lissander i ett anfall av svartsjuka har bränt upp

de visor Bellman tillägnat henne är sann (jfr StU VIII

s. 46), bör den åsyfta just visor av detta slag. Denna visa

har ju överlämnats genom "bu(d)" (Wallen?) och har

kanske just därför kommit att bevaras i avskrift. Tydligt

är i varje fall att övriga visor som bevarats (gm Gir och
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det Lissanderska hemmet närstående samlare såsom Win
och vissamlarna bakom Vs 104b och V 2ial:s förlaga)

är sådana som framförts publikt, inför ett sällskap. Det är

visor skrivna till värdinnan och den uppvaktade sällskaps-

damen Margaretha Lissander, inte till älskarinnan. Den
här visan vittnar emellertid om att en sådan diktning har

funnits.

Det förefaller mig som om bilden av den erotiskt lätt-

sinnige och flyktige Bellman i någon mån skulle tåla att

justeras. Från det att initialerna ML dyker upp i 23-

åringens karnevalsvisa från 1763 (N:o 4) och fram till

denna visa, sannolikt från början av 1768 är det en

mycket trofast vershyllning Bellman ägnar sin "Melicerta

/ Mareta". Den bild litteraturen på sina håll ger av Bell-

man matfriaren, den avser främst hans förhållanden till

Margaretha Lissander och senare till Wilhelmina Norman
och torde ha sin rot i Gjörwells skvaller, är nog inte heller

riktigt rättvis. Det finns ingen anledning att ifrågasätta

äktheten och djupet i Bellmans känsloengagemang. Hu-

vudparten av de bevarade visorna till Margaretha Lissan-

der får inte bedömas som en påfallande matlysten kärleks-

diktning, det är i stället en mot bakgrund av tidens genre-

konventioner anmärkningsvärt känsloladdad måltidsdikt-

ning.

Musiken till N:o 78:

Hänvisningen i Win XII s. 38 är till "Hå hå jag är nu

70 åhr". Se N:o 19 i detta band och melodin i musik-

bilagan, s. 157, samt kommentaren s. 93 f.
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Åkn är en ur attributionssynpunkt svårbedömd handskrift.

Av dess innehåll framgår entydigt att den är tänkt som en

samling av Bellmanstexter. De ytterst få texter som kan

tillskrivas andra, Tilas, Brandell, Hallman, är sådana att

de mycket väl kan vara felattributioner av en med Bell-

mansdikten f.ö. väl förtrogen samlare. Att en text före-

kommer här är likväl inte en garanti för att den är skriven

av Bellman (jfr Kring källorna s. 48 f). En visa sådan

som Foten uti dansen svingar som av Eichhorn upptagits

som Bellmanstext (EU 1 s. 101 — Eichhorn var vid

redaktionen av EU okritisk mot Klemmings bestämning

av Åkn såsom ''Bellmans poetiska arbeten") påminner i

sin en smula menlösa rokokoton alltför mycket om flera

av Tilas' erotiska bagateller för att tagas upp som en

sannolikt äkta Bellmanstext. När det gäller följande tre

visor talar däremot inre egenskaper för att de uppträder i

x\kn i egenskap av Bellmanstexter

:
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N:o 79

Uppriktigt jag älskar, hvad har jag därför

Bedragen jag lefver, men trogen jag dör

Fallerall . . .

Bedragen jag lefver, men trogen jag dör.

Jag köper ej ära, jag säljer ej vän,

När ovän förföljer, jag älskar igen. Fall. ... ://:

Den rika må lefva i vällust och frögd,

En, fattig med litet är bättre förnögd. Fall. ... ://:

Bort kärlek, vid vännskap jag fäster min tro,

Och delar med Damon och vänner min ro. Fall. ...://:

(Tidigt 6o-tal? MA 1765)

DIG 1:3 nr 36. Win V s. 139 (str. 4). Vs 104b s. 118

(str. 4) . Åkn s. 126 (str. 1, 2 o. 3) .
— (CU 3 s. 41 1

)

.

Dat.: Win Is. 187 där förstaraden (enl. ovan) uppträder

som MA.
Förekomsten i Åkn får som attributionsgrund stöd av

visans form. Melodin är endast känd från andra Bell-

mansvisor, bland dem N:o 2 och N:o 27 ovan, och det

säreget textsnåla sättet att utnyttja den är detsamma som

i dessa. Visan består av ett antal innehållsmässigt friståen-

de, till strofer formade maximer. Innehållet i dessa är

visserligen allmängods, men det sammanfattar påfallande

väl den livshållning vi kan utläsa ur Bellmans övriga

ungdomsdiktning.

Visan uppträder i Åkn i en avvikande redigering:



232 Tillägg

Om Björnarna hota och Gillstu'n slås opp,

Åt Norge, jag ställer min kosa och lopp. (Musiquen) ... ://:

Str. 2 = DIG str. 2.

Str. 3 = DIG str. 3.

Om Allmachten hotar och straffar därpå

Hur skulle O Men'skja med Dig då tilgå? ... ://:

Str. 5 = DIG str. 1

.

(DIG str. 4 saknas i Åkn.)

Att även denna avfattning, eller åtminstone första strofen

därav, går tillbaka till tiden före Åkn:s tillkomst runt

1770 framgår av en MA till Den flickan hon är sacra-

menskade söt i Hjm 1 nr 115 (avskr. 1766) : 'När Öster-

berg hotar' (betr. Österberg, björnen, se nedan s. 252 f )

.

En visa av denna typ, med inbördes fristående strofer,

kan ha varit föremål för till- och omdiktning under en

lång period, kanske av flera händer. Obs. i synnerhet den

fria behandlingen av den ensamma strof som står i Win
och Vs 104b (motsvarande DIG str. 4)

:

Bårt kärlek wid vänskap jag fäster min tro

och delar med Bachus nu endast min ro.

(Efter Win. Vs 104b har 'Wänner' i st. f. vänskap.)

Musiken till N:o 79:

Hänvisningen i Win Is. 187 leder fram till dikten i DIG
1 : 3 nr 36, och till praktiskt taget samma dikt i omvänd

ordning i Åkn s. 126 samt melodin. Se N:o 2 ovan,

melodin i musikbilagan s. 149 samt kommentaren, s. 30.
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N:o8o

PORTRAIT

(Melodi) Kan sjungas som: En Celadon gaf fröjderop

En gång ett djur i verlden kom,

Utur naturens gömma,

Det sväfvad flyktigt verlden om,

Och tycktes kunna dömma

:

Det hade tankar och begrepp,

Och hvad vi hjerta kalla;

Såg lifvet an liksom ett skepp,

Bland tusend hvirflar svalla.

Det hade ögon, näsa, mund,

Kund' sina fötter föra:

Ja stå och grunda hela stund

Med pennan bakom öra:

Med fingren knäppa vissa slag

Och tankfull hjerna röja;

Ja sucka tunga andedrag

Och blekna som en blöja.

Det djuret gissa, hvem som kan,

Hvad det nu månde heta

;

En stor peruk som bara f . .

.

Och ben i blåsten streta

;

Med fickor fulla ända ner,

Af papper, talg och läder:

Det djuret kallas Secreter

Och lefver utaf väder.

(Avskr. omkr. 1770)
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Åkn s. iy6. — (CU 3 s. 415)

Ämnet för visan stöder den attribution som kan grundas

på förekomsten i Åkn. Här måste em. ett par reservationer

göras. Flertalet av Bellmans skaldekollegor under 1760-

talet var liksom han "sekreterare" d.v.s. lägre ämbetsmän

i verken och delade hans erfarenheter av hur svårt det

var att klara sig på den knappa, under de första tjänst-

göringsåren obefintliga, lönen. Man talar ofta om Bell-

mans sekreterarvisor som om utgjorde de en självständig

genre inom hans typ- eller karaktärsvisa. De är till antalet

mycket få och sinsemellan mycket olika. Ett så allmänt

och abstraherat porträtt som här förekommer inte i någon

av de andra, knappast i någon av Bellmans karaktärsvisor

över huvud.

Bilden av människolivet "liksom ett skepp / Bland

tusend hvirflar svalla" är visserligen inte originell, men
den tillgrips ofta av Bellman (jfr t.ex. ovan N:o 26, sista

strofen s. 62 och N:o 39, andra strofen s. 87). Melodin

har Bellman använt relativt sparsamt med hänsyn till dess

höga frekvens i tidens visböcker och skillingtryck. Den
förekommer till ett par dryckesvisor från senare hälften

av 1760-talet och var aktuell 1770 då gravdikterna över

Johan Glock tillkom (Fr. Så. N:o 2). Troligen är det vid

denna tid N:o 79 har tillkommit. Det skulle förklara dess

ringa spridning: Från denna tid är flertalet vissamlares

intresse huvudsakligen inriktat på Fredmans epistlar och

Wallen, som grundligare än andra har dokumenterat den

dagsaktuella visan från 1765 till 1772, har låtit sin verk-

samhet vila åren 1769—71 (se Kring källorna s. 25).
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Musiken tillN:o80:

Det finnes en unik melodihänvisning i Åkn s. 176: i stället

för beteckningen "Air:" med visans första rad eller melo-

din, står endast "Kan siungas som: En Celadon gaf

frögderop". Med detta antyder avskrivaren, att dikten

inte fordrar denna melodi, den har valts ut av samlaren

själv. Melodin ifråga är den populära Sinclairs-visan. Den
har beskrivits utförligt i StU II, kommentaren s. 62 f.

Tillsammans med ifrågavarande dikt har den tagits med i

musikbilagan till detta band, s. 175.
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N:o 81

Caffe-kokar' Urban träder

Mina Nåder för Er fram,

Uti sina högtids-kläder,

Mellan pipor, krus och damm:
Med en mössa uti handen

Och en nog betryckter min

;

Bugar sig hel djupt i sanden,

Bjuder caffe, thé och vin.

Mina Nåder, Urban prunkar

Mellan stolar, bord och rum;

Kitteln uppå elden runkar,

I ett altför härligt skum:

Med avisor uppå bordet

Växelcurs och veckoblad,

Förer Urban högsta ordet,

Bjuder litet chocolad.

Mina Nåder, Urban väntar

Er med längtan i sitt hus:

Ja mitt hopp, min frögd mig väntar,

At jag tänder fyra ljus;

Fat och koppar uti rader:

Mina Nåder, kommen hit

!

Urban blir så hjertligt gläder,

Lemnar alt uppå credit.

Klockan fyra, är den stunden

Då man öppnar detta lag;

Mina Nåder, om I kunden
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Litet caffe med Er tag?

Litet socker, omså händer

Litet mjölk och litet ljus:

Caffehuset heter Bender,

Värden, Urban Lazarus.

(Avskr. omkr. 1770)

Åkn s. 1 74. — (EU 1 s. 149)

"Synes vara någon skämtsam bjudning" (EU 1 s. 424).

Villkoren för visans Bellmansattribution och för dess da-

tering är exakt desamma som gäller för N:o 79. Invita-

tionsvisor är i Bellmans författarskap sällsyntare än versi-

fierade svar på invitationer vilket är naturligt både med
hänsyn till hans materiella villkor och till hans värde som

underhållare. Någon direkt parallell till invitationen finns

inte, men sättet att gestalta en uppvaktning till en tablå i

vilken den uppvaktande under ett fingerat namn och i en

typiserande roll dramatiskt framför sitt ärende i visform

är karaktäristiskt för Bellman under denna period. Det är

den gestaltande principen bakom flera av ungdomstiden

s.k. typvisor, Mäster Urban matt och mager (StU VIII

s. 68), N:o 32, N:o 51 och troligen N:o 19 ovan, till

vilka denna visa på ett övertygande sätt ansluter sig.

Musiken till N: o 81:

Åkn s. 174 anger hela melodin, utan att på något sätt

identifiera den

:
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Melodins härkomst är okänd. Anpassad till Bellmans dikt

har den tagits med i musikbilagan, s. 176.

De Bellmansattribuerade texter som förekommer i hand-

skriften V 2 1 al (UUB) måste i avvaktan på exaktare

kunskaper om handskriften och dess förlaga tills vidare

behandlas med viss försiktighet (se Kring källorna s.

52 ff). Flertalet av dem är dryckesvisor och därför ej

aktuella för publicering här. Två texter hör till denna

samling och de är närmast ägnade att stärka förtroendet

för denna märkliga handskrift och att kasta ljus över dess

tillkomst. Det gäller i första hand ett originellt vispar som

förutom här förekommer i Win och där visar sig ingå i en

svit om fyra kockskändningar. För sammanhangets skull

återges här hela sviten trots att det endast är delarna I

och III som förekommer i V 21 al och där knutits till

Bellmans namn.
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N:o Ös

I

Melodi: Lät oss uti alla safter dricka

Aldrig såg man någon göra

Maken måltid som vi få

Hin skall nu väl smaka på
Sådan äggeröra.

Låt dem äta som förmå

Sked till munnen föra

Intet för Dej

Intet för mej

Sådan äggeröra.

Lät oss kocken slå vid öra

Hans intriger känna vi

Han bör vackert hängder bli

För sin äggeröra

Skälm som rörer häruti

Vi nu alla höra

Intet för Dej

Intet för mej

Sådan äggeröra
Sfr

II

Nu har den fördömda Kocken

Åter haft sitt gamla lag

Han blir sämre dag för dag-

Honom ge vi pocken
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Sist blef äggeröran skämd

Nu igen bouillonen

Vi ska få hämd
Vi ska få hämd

Uppå den morpionen.

Jag tror alla hans gesäller

Hafva samma sed som han

Hela byket ge vi fan

Såd'na kock-modeller

Han skall strykas med fagon

Som en präste-kraga

Ingen bouillon

Ingen bouillon

Skall han mera laga.

III

Nu det händt som sist väl hördes

Kocken har sitt afsked fått

Som ej kunde göra godt

Ur sin tjänst han kördes

Äggeröran skämde han

Bland de första profver

Vi gifva'n fan

Vi gifva'n fan

Slikan arger bofver.

Andra profvet han skull' göra

En bouillon han laga till
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Som ej någon smaka vill

Han har fan bak öra

Nu sägs att han skurit stek

Se'n den blef uppbränder

För sådant svek

För sådant svek

Är han blifven känder.

Han bör artigt ragouteras

Göras till en fin haché

Eller ock till fricassé

När som Fan trakteras

Det vor' aldra bästa sätt

Slippa från den saken

Sådan en rätt

Sådan en rätt

Fan ej smakat maken.

IV

Denna sopp-smed bör man gifva

Lön för mödan som han haft

Han bör känna näfvars kraft

Det skall domen blifva

Och som han har afsked fått

Bör man det utöfva

Se'n skall hvar hatt

Se'n skall hvar hatt

Sparka'n uti röfva.

(Avskr. 1766—67)
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Win VI s. 3J0 (I). Win VIII s. 142 (II). Win X s. 755

(III). Win XI s. 84 (IV). V 2ial s. 31 (I) o. s. 105

(III). Norling s. 42 (I) o. 43 (II o. III under gemen-

samt textnr)

.

Dat.: Win.

Attr.: V 2 ial (lo. III).

Win har följts utan andra justeringar än att en förkort-

ning av refrängen i del I har lösts upp och de övriga

delarnas textrepriser har skrivits ut.

Varianter:

I : r. 8—9 Intet för Dej / Intet för mej, V 2 1 al o. Norling:

'Intet för mej ://:'. — r. 13 vackert hängder, V 21 al o.

Norling: 'duktigt pryglad'.

II (saknas i V 2ial) : r. 1 1 sed, Norling: 'Lag'. — r. 14

skall, Norling: 'bör'.

III: r. 3 kunde, V 21 al o. Norling: 'ville'. — r. 7 o. 8

gifvtfn, V 21 al o. Norling: 'gen'. — r. 15 den blef, Nor-

ling: 'blef den'. — r. 20 haché, V 21 al: 'dragé'. — r. 23

vor', V 2 1 al o. Norling: 'är'. — r. 25—26 Sådan en rätt,

V 2 1 al: 'Sådan rätt'. (IV endast i Win.)

Ordförklaringar

:

II: r. 2 Lag, ordning, skick. (Jfr uttr. 'i lag', 'ur lag'.

Hellquist: 2. lag) .
— r. 4 pocken, vanl. pocker, ursprung-

ligen = koppor, senare eufemism för djävulen. Om bety-

delseutvecklingen, se Hellquist. — r. 9 morpionen, fr.

morpion, flatlus. — r. 19 ragouteras, göras till ragout,

d.v.s. stuvas. — r. 20 haché, fr. hachis, köttfärs.

Av textens tidsbestämningar framgår att svitens olika

delar skrivits för var sitt tillfälle. Intressant är att denna
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inre relativa datering motsvaras av delarnas spridning

inom Win VI—XI. Den första är här inskriven under

senare delen av 1766, den sista under senare delen av

1767 och spridningen är tämligen jämn (skiljetexternas

antal i Win är ml I och II 322, ml II och III 362 samt

ml III och IV 175 texter). På samma sätt är de två

delar som förekommer i V 21 al väl skilda från varandra:

den första står i Bacchanaliska samlingens V:e tom, den

tredje i dess VI :e, och antalet skiljetexter har i förlagan

varit 117. Det handlar tydligen om ett återkommande

inslag av bordsunderhållning utvecklat till en lekfull rit

inom ett sällskap bestående av hattar eller hattsympati-

sörer. Som sällskapsvisa är sviten starkt fixerad till um-

gängeskrets och tillfällen. Den kan svårligen anpassas till

nya sällskap och nya middagar, och dess ringa spridning

är inte ägnad att förvåna. Delarnas spridda uppträdande

i Win och V 21 al och karaktären av varianterna mellan

deras versioner gör det sannolikt att såväl hatten Wallen

som den honom tydligt närstående samlaren bakom V
2ial:s förlaga (se Kring källorna s. 53 f) båda är primära

källor, d.v.s. deltagare i det sällskap för vilket visorna är

skrivna. (På motsvarande sätt är Norlings redigering av

delarna II och III till en sammanhängande text karak-

täristisk för ett senare, sekundärt traditionsled, av varian-

terna att döma stammande från V 21 al-förlagan.)

Ett drag som förstärker intrycket av rituell sällskaps-

tradition är den för de olika delarna gemensamma melo-

din. Den är uppseendeväckande udda: Med sin asym-

metriska byggnad, sina oktavsprång och sitt melodislut på
tersen är den allt annat än visbetonad. Ursprungligen en

instrumental marsch (se StU II s. 162) har den ännu
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som den möter oss i Åhlströms sättning av Fr. Så. N:o 37
kvar åtskilligt av fanfar- eller signalkaraktär och är däri

mycket olik de melodier som i tidens visböcker och skil-

lingtryck gav upphov till de stora parodifamiljerna. Trots

detta har den använts till inte mindre än 1 7 texter i Win
( kockskändningarna räknade var för sig), ytterligare en

text i V 2 1 al och en i Völschows Vs 86: 2. En närmare

granskning av dessa texter visar att de alla i likhet med
kockskändningarna har en påfallande sluten och enhetlig

sällskapskaraktär. Ett par av dem utgör t.ex. en invitation

till en födelsedagsfest med åtföljande svar:

Herr Captain och Herr Baronen

biudas på en rolig qwäll

Herdelefnad är ju säll

Smaka på portionen

mera äggeröra qwar

här är ingen fara

ät som en kar ://:

mumsa, tala, swara

(Win Vills. 112)

Den inbjudande kan med ledning av födelsedagen an-

tagas vara Anders Lissander och den inbjudne är troligen,

med en för tiden rätt typisk övertitulatur, skrivaren själv,

Samuel Christian Wallen som väl var kapten och adels-

man men ej baron. Av de övriga är två hyllningar till

Wallén (StU VIII s. 72 och Vs 86: 2 s. 41). En är en

hyllning till Anders Lissander — Gammal Gubbe helt

allena, den första harangerande kupletten i namnsdags-
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divertissementet Det lyckliga skeppsbrottet (StU VI s.

30 f). Flertalet är skålvisor av vilka många har ett poli-

tiskt och, i den mån det kan avgöras, hattvänligt innehåll.

Bland några förekommer inbördes allusioner. Av två rent

bacchanaliska sällskapsvisor är den ena Fr. Så. N:o 37,

den av de gammaltestamentliga visorna som med sin

inledning "Glada Bröder när vi dricka / Våra nya Vän-

ners skål" bäst har bibehållit sin prägel av för ett bestämt

tillfälle diktad sällskapsvisa. Den andra är Bacchusvisan

Bacchus satt bakom gardinen (CU 3 s. 96) som inne-

håller en hänvisning till "Höj ers protocoll" d.v.s. den

såväl i anonyma Wln-texter som i en Bacchi Ordens-text

omskrivna bacchanaliska vissamling som jag velat sätta i

samband med förlagan till V 21 al (jfr Kring källorna

s-53)-

Musiken till N:o82:

Melodihänvisningen i Win VI s. 370, Låt oss uti alla

safter dricka korshänvisas med bl. a. Lät oss kocken slå vid

öra. Aldrig såg man någon giöra förekommer som melodi-

anvisning till sju olika texter i Win, bl. a. till visan Gam-
mal Gubbe Helt allena ur Bellmans "Det lyckliga skepps-

brottet". Som påpekas i musikkommentaren StU VI s.

252 anger den i så många sammanhang pålitlige Sondén

Glada Bröder! när vi dricka, d.v.s. Fr. Så. N:o 37, som

melodi till denna kuplett. Den enkla men karaktäristiska

strukturen i de vistexter som hör till denna parodifamilj

passar, på ett undantag när — se följande visa! — som
hand i handske till den melodi Sondén hänvisar till, och

eftersom flertalet av texterna har inre beröringspunkter

27 — Ungdoms dikter
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(jfr textkommentaren ovan) kan melodin knytas till

samtliga texter inom parodifamiljen.

Till musikbilagan i detta band har utvalts den tidiga

utformning av melodin som återfinnes i en handskriven

"Allegro, Marche och Petzine Note Bok . . . tillhörig J. A.

Thidstedt" från 1756 med rubriken "Marche" under N:o

25 (jfr musikkommentaren i StU II s. 162). Handskrif-

ten bär numera KMAB:s signum DB/Sv-R, Dansbok 5.

Följande, av V 21 al Bellmanattribuerade visa hör trots

sin avvikande textstruktur till den ovan behandlade

parodifamiljen.
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N:o83

NYÅRSÖNSKAN PÄ DEN 13 MARTII 1767.

Melodi: Aldrig såg man någon (göra)

Signe Himlen den som kan

Många Nyår lefva

Och med ålderns krona grann

Dansa med sin Eva

Och med sitt krus

Pipa och rus

Många Nyår lefva.

Gunstig Herre Gynnare

Som har väl till bästa

Himlen Er sin nåd bete

Om Er Fan vill fresta

Har ni kontant

Eller kläd pant

Gif oss då till bästa.

Ett godt Nyår och god tro

Hälsa frid och sundhet

Brännvinscompani och ro

Och margfaldig rundhet

Styrka och färg

Janken och Berg

Önska frid och sundhet.

Win X s. /50. V 2 1 al s. 93.

Wln:s text har följts. V 21 al skiljer sig från denna enbart

i strukturellt hänseende: De sex första verserna är hop-
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skrivna två och två och textavsnittet motsvarande Wln:s

två sista verser är reprismarkerade.

Ordförklaringar

:

R. 15 eller kläd pant, troligen en anakolut som kan upp-

lösas: eljest (i brist på kontanter) ikläd dig pantförbin-

delse. — r. 19 Brännvinscompani, supbröder. — r. 20

margjaldig, mångfaldig. — r. 22 Janken och Berg ( Wln:s

understrykningar), Bacchi Ordens ceremonimästare

Jancke Jensen och ordensmusikanten Fader Berg. Den

förre uppträder redan från början av Bacchi Ordens

kända historia (fr. 4/12 1766), den senare enligt kända

ordenstexter först från 4/12 1770, men han uppträder i

episteldiktningen redan från första halvåret 1768. Av de

två gratulanderna bör ceremonimästaren, Janken, stå för

den föredragande (Bellman själv) medan ordensmusikan-

ten, Berg, torde stå för den som instrumentalt, sannolikt

med horn eller annat bleckinstrument, har exekverat

strofernas inledande fanfarer. Möjligt är ju att Bellman

själv framfört även dessa som horn-imitation och alltså

uppträtt i dubbla roller.

Av de sammanlagt 19 visor som vi vet varit knutna till

denna märkliga melodi kan åtminstone 6 tillskrivas Bell-

man, en sannolikt Anders Lissander och en Wallen. Tre

är adresserade till Wallen, två till Anders Lissander, och

Höjer, verklighetens supvisesamlare och Bacchi Ordens-

diktens "Archivarius" (se Kring källorna s. 53), om-

nämns i en (jfr ovan). Det förefaller som om melodin

såsom "signaturmelodi" varit knuten till ett bestämt säll-

skap i vilket Bellman som trubadur spelat en mer eller

mindre central roll under slutet av 1760-talet. Att Wallen
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och Anders Lissander varit centrala medlemmar vid sidan

av Bellman är tydligt, och att Höjer tillhört det är troligt.

Ett (okänt) antal texter i Win och förlagan till V 21 al är

av allt att döma kvarlevor från detta umgänge.

Musiken til!N:o83:

Melodihänvisningen i Win X s. 150 är till "Aldrig såg

man någon (göra)". Visan kan sjungas på melodin till

Fr. Så. N:o 37 förutsatt att de fyra första takterna i denna

utföres utan sång eller som en imitation av t.ex. en valt-

hornsfanfar. (Gratulationen framföres ju av Janken och

Berg\) Se ovan, N:o 82 och melodin i musikbilagan s.

.76.



Tillägg

N:o 84

Kom sku vi till torget vandra

Klockan är tre quart på ett

Träffa kära bror de andra

Pungperuk och Stekespett

Vid Markattan här vi stanna

Barkens brännvin är berömt

Jag vill mig förbanna

Jag min taskbok glömt.

Hin vet alltid skall man glömma
Papper taskbok document

Ingen sedel i min gömma
Dock en sup rätt excellent

Kringlor russin ta mig tusen

Nej far väl min söta bror

Österberg den busen

Frågar hvar jag bor.

Bort med dessa göromålen

Lät oss gå till torget fram

Ack ! se hela hyrkuskgålen

Och så mången korgmadame

Har du löst så var så göder

Hjelp mig mot de små försåt

Nej jag svär min broder

Jag har ej en plåt.

Hit i gränden gå vi sakta

Kära bror, en kopp caffe



Tillägg

Vi sku oss så noga akta

Jungfru ge oss panasé

Herr'n är skyldig mycket riktigt

Ack min bror län mig contant

Nej jag svär uppriktigt

Jag har ej en slant.

Nej så lät oss promenera

Fram till torget mot försåt

Kanske vi kan negotiera

På en gullring än en plåt

Apropos hvad är jag säger

Säg hvar du nu spisa tror

Näbbens kräft-pastejer

Far väl kära bror.

Vänta bror det börjar klinga

Himmel båda ä' vi fast

Messingsvärjor oss omringa

Hvar en står sitt eget kast

Saken sig alltmer förvärrar

Hvad skull vi på torget bli

Marsch från torget Herrar

Marsch för Slotts Cancellie.

(Avskr. 1765)

DIG 1 : 4 nr 32. Win V s. 1 5. V 2 1 al s. 14. Ttr s. 1 93.

Dat.: DIG 1: 4: 5/1765.

Yttre attribution saknas helt. DIG 1 : 4 har som fullstän-

digaste och äldsta källa lagts till grund för texten.
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Avvikelser från huvudkällan

:

R. i till torget (så övr. hss), DIG i: 4:
5

på torget'. —
r. 46 Hvad (så övr. hss) , DIG 1:4: 'Hwar'.

Varianter

:

R. 4 Pungperuk och Stekespett, övr. hss: 'Pungperuqwer

Stekespett'. — r. 6 är, Win: 'widt'. — r. 7-^8 Ttr: 'Tyst

jag will rätt mig förbanna / Jag min taskbok hema glömt'.

I följande strofer har Ttr på motsvarande sätt genom

inskott åstadkommit en utjämnad läsrytm. — r. 8 Win
avslutar stroferna med ://:. —r. 10 Papper taskbok, övr.

hss: 'Taskbok pengar'. — r. 14 Nej, övr. hss: 'Tyst'. —
r. 1

7—24: Strof 3 förekommer endast i DIG 1:4. — r. 26

Kära bror, övr. hss: 'Kom min bror'. — r. 30 Ack min

bror, övr. hss: 'käre bror'. — r. 31 jag svär, övr. hss: 'min

bror'. — r. 33 Nej, övr. hss: 'Nå'. — r. 35 kan, övr. hss:

'få'.— r. 48 för, övr. hss: 'till'.

Ordförklaringar

:

R. 4 Pungperuk, peruk med nackhåret inneslutet i en

pung av tyg eller läder, se StU I s. LI. Här liksom Steke-

spett typnamn, för snobben resp. läckergommen. — r. 5

Markattan, ett av Stockholms äldsta apotek, som låg vid

Stora Nygatan i ett hus som byggdes av apotekaren Georg

Christian Dauer (f.ö. skaldens farmors farfar). Från 1745

innehades det av apotekaren Jacob Bark, som "njöt ända

till år 1767 den år 1699 d. 10 Nov. Apoteket tillagda

rättigheten, att årligen tullfritt få införskrifva 2 pipor (ca

940 1.) Franskt Bränvin m.m." (J. F. Sacklén: Sveriges

Apotekare-historia, Nyköping 1833 s. 22). — r. 15 Öster-

berg, uppenbarligen en fruktad fordringsägare, sannolikt
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identisk med den rustmästare från Östergötland, "Rabbi

ben Måns", som omnämns i den ovan s. 153 citerade

anonyma versen. Jfr även ovan s. 232I — r. 22 de små

forsat, krav från hyrkuskar och korgmadamer. — r. 24

plåt, se ovan 5. 134. — r. 28 panasé, rätteligen panacé =

universalläkemedel, här troligen = kaffehalv. Se StU X
s. 109. — r. 32 slant, se ovan s. 135. — r. 35 negotiera,

omsätta, anskaffa (pengar), låna. — r. 39 Näbbens kraft-

pastejer, se StU II s. 89 ff. En av Bellman flera gånger

besjungen läckerhet. — r. 48 Slotts Cancellie, se ovan

s.28.

"

Det är Olof Byström som på tveklöst riktiga inre grunder

först tillagt Bellman författarskapet till denna visa. För-

utom den karaktäristiska dialogformen känner vi igen

såväl huvudtemat, den ljuva vigilansen som slutar med
konfrontationen med exekutionsbetjänterna och marschen

till slottskansliet, som enskilda motiv: krogronden, at-

tackerna från fordringsägare, drömmen om Näbbens

kräftpastejer. Bland jämförelsetexter kan nämnas N:o 2

och N:o 13 ovan, StU VIII s. 29 och II s. 35 (Näbbens

kräftpastejer) o. EU 1 s. 137. Visan är väl tidig för att

vara en Bellmansimitation.

Musiken till N: o 84:

Ingen melodihänvisning finnes i DIG eller Win. Melodin

är okänd.
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St Bertil, 88.

St Brita, 52.

Stamitz, 215.
Syrak, 117.

Tharmouth, 150, 221.

Timoteus, 67.

Titus, 66 f.

Tobias, 116.

Triewald, 186.

Träne, 181.

Tuppen, 125.

Wallen, Samuel Chr., 67, 244,
248.

Vesta, 33.
Westin, Johan, 190.

Wittfoth, Hans, 44.

Ziervogel, 181, 182.

Åberg, 151.

Österberg, 153.

II
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A la Gréce, 96, 143.

Alcov, 53.
Alteration, 52.

Amouretter, 20.

Anglais, 37.

Balancer, 103.

Bantler, 215.

Beaux Esprits, 34.
Blaren, 198.

Bischoff, 45.
Blaggarn, 49.

Borgrätt, 209.

Brunnsviks mumma, 66.

Cambio, iq8.

Caplan, 66.

Capriol, 144.

Capronica, 144.
Carcas, 19.

Caret, 190.

Carnaval, 40.

Carosse, 40.

Caution, 221

.
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Cavall, i 99 f.

Cession. 209.

Chaine. 40 f.

Chanonais, 19, 52.

Chapeau bas, 45.
Chauve sourie. 33.

Chirandoller. 2 1

Clavsymbal, 20.

Complimenter, 75.

Consistorium, 63.

Conterfej. 158.

Cornetter, 19.

Coupera, 209.

Daler, 134.

Datera. 103.

Domino. 33.
Ducat. 133.

Eau d'lavende, 19.

Emulsion. 53.
Etui, 21.

Falbolan, 184.

Flinta, 140.

Fontange, 87 f.

Fraise, 2 1

.

Försvar, 96.

Gillstu'n. 88.

Girandoller, 2 1

.

Glace, 40.

Great Pudding, 143.

Haché, 242.

Halföre, 138.

Harlekin. 199.

Husar. 199.

Husu, 199.

Hustaflan, 64.

Hvita ben, 53.
Hårfriseur, gy.

Kjolsäck, 140.

Klerk, 116.

Knaster. 186.

Kuku. 199.

Kyrkolagen, 64.

Lockperuk, 88.

Lod. 158.
'

L'ombre, 20.

Lyra. 33.

Långhalsduk, 88.

Mandelmjölk, 40.

Manteau. 88.

Mark, 134.

Marod, 163.

Maskrad, 34 f.

Messingsvärja, 74.

Mixtura simplex, 63.

Mordgevär, 6 1

.

Morpion, 242.

Muddar, 88.

Munkar, 148.

Negotiera, 253.
Näbbens kräftpastejer, 253.

Paramitien, 48.

Panasé, 253.
Paroli, 112.

Partisan, 209.

Patruller, 96.

Penningväsen, 133 ff.

Petit Petschen, 48.

Phaeton. 99.

Pharao, // / f.

Piéce, 28.

Piket, 116.

Pilar, dödens och kärlekens.

Plit, 88.

Plåt, 134 f.

Pocker, 242.

Pourpourie, 19.

Prestaf, 48.

Puderkappa, -rock, -skjorta,

Pungperuk, 252.

Putta, 144.

Quartal. 28.

Quint, 209.

Quinze le va, 112.
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Rackare, 1 29.

Raggen, 217.

Ragoutera, 242.
Raton och Rosette, 20.

Redoutt, 33.
Regarn, 129.

Relachera, 209.

Renegat, 66.

Revision, 28.

Riksdaler, 133.

Roberonde, 53.
Rote, 117.

Röda kappan, 74.

Sala på slanten, 130.

Saloppe, 20 f.

Sept le va, 112.

Sidentvånget, 206.

Silfverglittsalfva, 125.

Slant, 135.
Slottskansli, 28.

Snörlif, 19.

Sockerbröd, 53.
Spansk (er) rör, 44.

Spik, 129.

Spinnehuset, 96, 129.

Stekvändare, 53.
Stock, 111.

Styckeskott, 133.

Styfver, 135.

Svavelsticka, 140.

Tabatiére, 19.

Taille, 112.

Taskbok, 133.

Tolfpunding, 133.

Trisette, 20.

Va la banque, 1 1 1

.

Valk, 88.

Värdshus, 199.

Växelkontor, 45 f.

Växelmatador, 201.

Zela, 146 f.

Öre, 134.
Överflödsförordning, 19 f., 184 f.



2§8 Förteckning på använda förkortningar

Förteckning på i kommentaren

använda förkortningar

(Beträffande källorna och deras förkortningar, se s. q
—12)

Atti\ = attribuerande källa.

BS = Bellmansstudier utgivna av Bellmanssällskapet 1—
iy. Sthlm 1924—76.

Dalin = A. F. Dalin, Ordbok öfver svenska språket, I—II,

Sthlm 1850—53.

Dat. = daterande källa.

Fr. Ep. = Fredmans Epistel.

Fr. Så. = Fredmans Sång.

Hellquist = E. Hellquist, Svensk etymologisk ordbok, 3:e

uppl., Lund 1957.

KB = Kungliga Biblioteket.

KMAB = Kungliga Musikaliska Akademiens Bibliotek.

Kring källorna = G. Hillbom, Kring källorna till Bellmans

ungdomsdiktning, Filologiskt arkiv N:o 23, Sthlm 1980.

LUB = Lunds Universitetsbibliotek.

Malmström =C. G. Malmström, Sveriges politiska historia

från koning Karl XII:s död till statsvälfningen 1772.

1—6, Sthlm 1893— 1
90 1.

NISL =Ny illustrerad svensk litteraturhistoria, II, Sthlm

OFE = C. Larsson och M. Hellquist, Ordbok till Fred-

mans Epistlar, Lund 1967.

RA = Riksarkivet.

SAOB = Ordbok över svenska språket, utg. av Svenska

Akademien, Lund 1898 o. f.
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StU = föreliggande Standardupplaga.

UUB = Uppsala Universitetsbibliotek.

Weste = £. W. Weste, Svenskt och Fransyskt Lexicon,

I—II, Sthlm 1807.












